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Abstrakt
Bakalářská práce pojednává o problematice práce z domova jakožto jedné z forem práce
zajišťující větší flexibilitu oproti standardním pracovním úvazkům. Nejprve se zaměřuje na
flexibilní formy zaměstnání jako takové, a následně vymezuje práci z domova v pojetí
západních zemí i v kontextu České republiky. Dále popisuje výhody a zejména nevýhody práce
z domova z pohledu pracovníků a věnuje se možnostem harmonizace osobního a pracovního
života takto pracujících jedinců. Cílem bakalářské práce je identifikovat subjektivně vnímané
pozitivní a negativní aspekty práce z domova u zaměstnanců, kteří z domova pracují. Pomocí
kvalitativní metody rozhovoru s respondenty je realizováno výzkumné šetření zjišťující, jak
zaměstnanci reflektují jednotlivé charakteristiky práce z domova a jakým způsobem rozlišují
mezi prací a soukromým životem.
Klíčová slova: práce z domova, home office, práce na dálku, flexibilita, work-life balance,
harmonizace práce a rodiny

Abstract
This bachelor thesis deals with the issue of working from home as one of the forms of
work that provides better flexibility. Initially, it focuses solely on the flexible working
arrangements, followed by defining „working from home“ in the context of both Czech
Republic and of western countries. Furthermore, it considers the advantages and especially
disadvantages of working from home from the perspective of workers with first hand
experience. This thesis is also focused on the possible ways how to synchronize work and
employee’s personal life while working from home. The aim of this thesis is to identify both
the positive and negative aspects associated with working from home as subjectively perceived
by employees who work this way. Part of this thesis is an investigation which aims to
understand how employees perceive certain aspects of working from home and how they are
able to distinguish between work and their personal lives.
Keywords: working from home, home office, teleworking, flexibility, work-life balance,
synchronization of work and family
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ÚVOD
Práce z domova je fenoménem, který se především díky současnému rozvoji

informačních a komunikačních technologií prosazuje ve všech vyspělejších zemích světa,
přičemž ani Česká republika není výjimkou. Možnost pracovat z domova se postupně dostává
do povědomí velké části zaměstnanců, kteří v ní mnohdy vidí způsob, jak dosáhnout
požadované míry flexibility a svobody, aniž by se museli vzdávat své kariéry. Mnozí
z pracovníků práci z domova chápou jako benefit, jenž má potenciál pomoci jim skloubit často
protichůdné požadavky pracovního a soukromého života. Existují však důkazy, že práce
z domova má i své stinné stránky. Nicméně negativa práce z domova bývají (zejména
v populární literatuře) většinou upozaděna za jejími pozitivy, která se více vyzdvihují, a proto
není překvapivé, že velké množství českých zaměstnanců by „benefit“ v podobě home office
uvítalo. Přesto však v některých zemích západního světa, kde je práce z domova, na rozdíl od
České republiky, již velmi rozšířená, se začíná stále více poukazovat právě na její možné
nevýhody.
Jelikož na české půdě se zatím stále zdůrazňují spíše pozitiva práce z domova, já bych
ve své bakalářské práci chtěla naopak upozornit na rizika a problémy, které se k této formě
práce vážou a mohou být opomíjeny. Východiskem mi jsou jak české, tak zahraniční odborné
knihy, monografie, články a výzkumy. Bakalářská práce si tedy klade za cíl analyzovat
jednotlivé charakteristiky práce z domova a prostřednictvím kvalitativního šetření zjistit, do
jaké míry je tato forma práce pro zaměstnance z jejich pohledu skutečně přínosná. Dílčím cílem
pak je odhalit, jakým způsobem zaměstnanci pracující z domova udržují hranice mezi pracovní
a soukromou sférou života.
Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. První z nich pojednává o flexibilitě
práce, konkrétně o jednotlivých flexibilních pracovních úvazcích a jejich rizicích. Diskutován
je částečný pracovní úvazek, pružná pracovní doba, sdílené pracovní místo, stlačený pracovní
týden, a především časová a prostorová flexibilita při práci z domova. V domácím prostředí
totiž dochází k prolínání práce a soukromí nejen z hlediska času, ale i z hlediska prostoru.
Pracovníci zároveň disponují možností určit si jak dobu, kdy budou pracovat, tak místo, odkud
budou práci vykonávat.
Druhá kapitola se zabývá jednotlivými pojetími práce z domova. V české ani zahraniční
literatuře nepanuje shoda definic, a proto v této kapitole představuji nejčastější anglické i české
definice pojmu „práce z domova“. Dále se pak věnuji práci z domova v prostředí České
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republiky, její současné právní úpravě a změnám, které by přinesla navrhovaná novela zákoníku
práce.
Ve třetí kapitole jsou představeny výhody a nevýhody práce z domova. Mojí snahou je
poukázat na fakt, že i to, co se jeví jako výhoda, za určitých podmínek může nabývat
negativních důsledků a opačně. Poměrně podrobně zde rozebírám problematiku růstu
produktivity při práci z domova, která ne vždy může být pozitivním aspektem této formy práce.
Dále se věnuji tématu úspory času a nákladů při práci z domova a tématu většího klidu na práci
v domácím prostředí, což je, stejně jako nárůst produktivity, výhodou diskutabilní. Následně
jsou detailně řešeny nevýhody práce z domova, jako je sociální a profesní izolace či zhoršená
komunikace vlivem závislosti na informačních a komunikačních technologiích.
Čtvrtou kapitolu jsem věnovala tématu slaďování osobního/rodinného a pracovního
života. V této kapitole je definován pojem work-life balance a také je zde diskutováno prolínání
sféry práce a soukromí, stejně jako důležitost nastavení hranic mezi oběma sférami. Pozornost
je věnována možným pnutím mezi prací a soukromím a různým strategiím, jak tomu
předcházet. V další části kapitoly je práce z domova rozebírána v souvislosti s genderovými
rozdíly a nakonec je zkoumána spokojenost domácích pracovníků.
Pátá a zároveň nejrozsáhlejší kapitola představuje výzkumné šetření, které bylo
realizováno za účelem posouzení výhodnosti či nevýhodnosti práce z domova u zaměstnanců,
kteří takto pracují. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu, který probíhal metodou
polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty, bylo zjišťováno, jak tito pracovníci
subjektivně vnímají různé aspekty práce z domova, jaké mají strategie rozlišování mezi prací
a soukromím a v neposlední řadě, jak jsou s touto formou práce spokojeni.
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1

FLEXIBILITA PRÁCE
V současné době se stále více hovoří o potřebě větší flexibility na trhu práce. Vyplývá

to jak z potřeb zaměstnavatelů, kteří usilují o pružnější možnosti reagování na aktuální situaci
na domácím i zahraničním trhu, tak z potřeb zaměstnanců, jimž by flexibilní pracovní
podmínky měly umožnit lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti. Od tradičních
a rigidnějších systémů práce se přechází k otevřenějším, decentralizovaným systémům,
přičemž roste význam využití informačních a komunikačních technologií. Dochází
k oslabování tradičních zaměstnaneckých vztahů, organizace se stávají pružnějšími. Mění se
přístupy k fluktuaci a průměrná doba strávená u konkrétního zaměstnavatele se zkracuje
(Svobodová, 2007, s. 1). Flexibilita a schopnost adaptace na změny je proto žádoucí
u zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Pro naplnění potřeb obou stran se jako ideální jeví flexibilní pracovní úvazky, někdy
také nazývané jako alternativní. Nejčastěji se hovoří o částečných pracovních úvazcích, pružné
pracovní době, sdíleném pracovním místě, stlačeném pracovním týdnu a práci z domova.
Charakterizovány jsou tím, že nemají pevně určený začátek a konec směny, místo výkonu
práce, či neplní standardní osmihodinovou pracovní dobu. Ačkoli je využívanost flexibilních
forem zaměstnání na vzestupu, v prostředí České republiky je v porovnání se zeměmi západní
Evropy stále velmi nízká (Sochorová, Minárová, Riebová, 2013, s. 3). Zapříčiněno to je do
značné míry vývojem české společnosti, které se flexibilizace trhu práce dotkla až v souvislosti
se sociální a ekonomickou transformací po roce 1989. Zatímco v minulých dekádách byla tato
problematika řešena spíše z pohledu zaměstnavatele a zohledňovaly se makroekonomické
souvislosti, v současnosti se pozornost upírá k jednotlivcům (Dudová, Vohlídalová, 2008,
s. 10). Pozornost je věnována dopadům na psychiku jedinců a možnostem harmonizace práce
a rodiny, což je směr, kterým se budu ve své bakalářské práci ubírat i já.
1.1

Flexibilní formy zaměstnání a jejich rizika
Předpokladem flexibilních forem zaměstnání

je jejich výhodnost

jak pro

zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Nicméně ne vždy tomu tak je a stranou, která zpravidla
bývá ohrožena, jsou zaměstnanci. Dle Dudové (2008, s. 11) lze flexibilitu v tomto ohledu
rozlišit na pozitivní (dobrovolnou) a negativní (vynucenou). Pozitivní flexibilita se vyznačuje
vysokou mírou autonomie na straně zaměstnance, přičemž mu umožňuje lepší skloubení
osobního a pracovního života. Oproti tomu flexibilita negativní přináší výhody pouze pro
zaměstnavatele. Zaměstnanec se musí zcela přizpůsobovat jeho požadavkům, postrádá možnost
spolurozhodovat o své pracovní době a většinou mívá nižší příjem. Považuji proto za velmi
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důležité, aby zaměstnanec při zvažování, zda využít, či nevyužít možnost flexibilní formy
zaměstnání, bral v potaz i možná rizika, která s sebou taková práce může nést.
1.1.1 Částečný pracovní úvazek
Částečný (neboli zkrácený) pracovní úvazek je v českém prostředí nejčastěji
diskutovanou alternativní formou zaměstnání (Dudová, Vohlídalová, 2008, s. 12; Sochorová,
Minárová, Riebová, 2013, s. 6). Spočívá v kratší pracovní době, než je standardní a je
vykonáván buď v pevném počtu hodin denně, nebo v souhrnném počtu hodin týdně
(Sochorová, Minárová, Riebová, 2013, s. 6). Vyhledáván je především rodiči malých dětí či
dalšími jedinci starajícími se o závislé osoby (Formánková, Křížková, 2009, s. 14; Krčmářová,
Bejšovcová, 2011, nestránkováno). Těmto pracovníkům by měl umožnit kontakt s pracovním
trhem v období, kdy jsou pracovně znevýhodněni a zároveň jim pomoci sladit placené
zaměstnání a péči o blízké.
Paradoxně je ale částečný pracovní úvazek velmi kritizován a nepříliš rozšířen vlivem
své nevýhodnosti. Hašková s Linkovou jej například kritizují kvůli nedostatečnému finančnímu
ohodnocení, neúměrnému množství vykonané práce a ztíženému pracovnímu postupu
zaměstnanců (Hašková, Linková, 2002, s. 31). Zdůrazňováno bývá zejména postavení žen, jež
částečné úvazky přijímají častěji než muži a které tedy zároveň více trpí jeho negativy.
„Nezaměstnané ženy s malými dětmi jsou často ochotny přijmout i kratší pracovní úvazky, jen
aby měly práci (a měly tedy zajištěnu i určitou výši příjmu – vyšší, než je poskytovaná sociální
dávka)“ (Maříková, 2002, s. 71). Je zřejmé, že o nějaké dobrovolné flexibilitě zde hovořit nelze.
Genderové hledisko zkoumaly i autorky Formánková a Křížková, které tvrdí, že
„…v důsledku toho, že jsou např. zkrácené pracovní úvazky využívány hlavně v souvislosti
s péčí o závislé potomky, dochází k feminizaci těchto pracovních režimů. Alternativní pracovní
úvazky tak ve svém důsledku reprodukují marginalizaci žen na trhu práce a jejich diskriminaci
na pracovišti“ (Formánková, Křížková, 2009, s. 18).
Souhrnně lze říci, že ač mají částečné úvazky potenciál navýšit rodinné příjmy a vyřešit
problém se slaďováním pracovního a rodinného života, zároveň představují velké riziko
přesčasové, méně kvalifikované a špatně finančně ohodnocené práce, diskriminace a pracovní
nejistoty (Dudová, Vohlídalová, 2008, s. 13).
1.1.2 Pružná pracovní doba, sdílené pracovní místo a stlačený pracovní týden
Vzhledem k zaměření a rozsahu závěrečné práce se dalším flexibilním pracovním
úvazkům (pochopitelně s výjimkou práce z domova) budu věnovat už jen stručněji. Stejně jako
Alena Křížková (2009, nestránkováno) se budu zabývat pouze nejčastějšími typy těchto
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úvazků, u kterých je současně předpoklad, že zaměstnancům poskytují výhody, a to především
v rámci snazšího sladění pracovního a rodinného života. Nebudu se zaobírat pracovními
úvazky, jako je kupříkladu práce na dobu určitou, které zaměstnance ve své podstatě spíše
znevýhodňují.
Pružná pracovní doba je uspořádáním, kdy se práce rozdělí do dvou úseků, a sice
základní a volitelné pracovní doby. Základní pracovní dobu určuje zaměstnavatel
a zaměstnanec je během ní povinen být na pracovišti (například od 10 do 15 hodin). Začátek
a konec pracovní doby si pak zaměstnanec rozvrhuje sám podle sebe tak, aby dosáhl výše svého
pracovního úvazku. Počet hodin, které zaměstnanec v práci celkově tráví, je tedy neměnný
a musí být naplněn v rámci vyrovnávacího období, které je určeno zaměstnavatelem
(Sochorová, Minárová, Riebová, 2013, s. 7). Tento model práce je poměrně využíván a váží se
k němu spíše pozitiva nežli negativa. Pracovní činnost může být částečně přizpůsobena
rodinným závazkům (doprovod dětí do školy atp.) a pracovnímu tempu zaměstnance. Určité
riziko sice může představovat špatné rozvržení pracovní doby a tendence pracovat přesčas, ale
tomu lze zamezit dostatečnou sebekázní.
Při sdílení pracovního místa (job sharing) dochází k tomu, že se dva či více
pracovníků dělí o práci na jednom pracovním místě, přičemž se o ni mohou dělit v rámci dne
(dělený den) či týdne (Kociánová, 2012, s. 109). Tato podoba práce, ač také přináší určitou míru
flexibility, je velice problematická, protože s sebou nese nevýhody částečného pracovního
úvazku a zároveň zde hrozí značné riziko špatného přenosu informací mezi zaměstnanci, kteří
se o dané místo dělí. Další z nevýhod představuje také spoluodpovědnost za vykonanou práci
(Sochorová, Minárová, Riebová, 2013, s. 9). Nejspíše právě z těchto důvodů je to forma práce
nejen v České republice velice neobvyklá.
Stlačený pracovní týden představuje rozvržení práce, kdy se týdenní délka pracovní
doby nemění (odpovídá plnému pracovnímu úvazku), ale je snížený počet dní – na obvykle tři
až čtyři, kdy je zaměstnanec na pracovišti (Krčmářová, Bejšovcová, 2011, nestránkováno).
Flexibilita při této formě práce spočívá v získání jednoho či dvou volných dnů na vlastní
aktivity, třeba v rámci prodlouženého víkendu. Ovšem značným úskalím může být příliš dlouhá
pracovní doba během pracovních dnů. Nadměrná psychická a fyzická zátěž pak může nezřídka
vést k nárůstu stresu a zvýšené únavě, která se přenáší i do dnů nepracovních.
Diskutované flexibilní formy práce skutečně mají na základě výzkumů (Křížková, 2009,
nestránkováno; Formánková, Křížková, 2009, s. 18; Dudová, Vohlídalová, 2008, s. 11)
potenciál umožnit zaměstnancům lépe skloubit pracovní a rodinné záležitosti, to se však
neobejde bez rizik. Jedním z nich je zvýšená nejistota zaměstnání vyplývající z nižší míry
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sociálně právní ochrany (Svobodová, 2007, s. 2). Výrazný problém vzniká, pokud je flexibilita
zneužívána zaměstnavateli, kteří mohou mít tendence pružnost svých zaměstnanců využívat
pouze ve svůj vlastní prospěch. „Flexibilní pracovní uspořádání by mělo být zavedeno na
základě plánování a spolupráce s odbory, aby nedocházelo k negativním následkům: „být
k dispozici kdykoliv“ nebo diskriminaci osob kvůli nedobrovolným flexibilním pracovním
smlouvám. Flexibilita je i dnes mnohými zaměstnavateli chápána jako jejich právo na veškerý
čas zaměstnanců“ (Jachanová Doležalová, 2007, nestránkováno). Celospolečenský problém
pak může představovat výrazná feminizace některých z těchto pracovních úvazků a ve svém
důsledku marginalizace žen na pracovním trhu (Formánková, Křížková, 2009, s. 15; Dudová,
Vohlídalová, 2008, s. 14; Kotýnková, 2011, s. 2–3). „Potřeba harmonizace práce a péče o děti
přispívá k tomu, že ženy jsou vytlačovány na sekundární trh práce, přičemž se často vyskytují
na takových pracovních místech, kde je flexibilita přizpůsobena potřebám zaměstnavatele
a nemusí vždy přispívat ke sladění obou životních sfér“ (Kotýnková, 2011, s. 2–3).
Na individuální rovině možné úskalí pak tkví v sebedisciplíně a pracovní morálce
zaměstnanců. K flexibilnímu typu práce je třeba přistupovat maximálně zodpovědně, a ne pro
každého zaměstnance je snadné muset si neustále organizovat pracovní povinnosti spolu s těmi
rodinnými tak, aby byly vhodně integrovány. Osobně jsem přesvědčena, že žádný z uvedených
pracovních režimů nelze chápat jako špatný, nebo dobrý pro zaměstnance. Vždy záleží na
podmínkách určených zaměstnavatelem a osobním přístupu zaměstnanců.
1.2

Časová a prostorová flexibilita zaměstnanců pracujících z domova
Flexibilita je asi nejčastěji zmiňovaným benefitem práce z domova a jak si posléze

ukážeme, zároveň také její největší slabinou. Pracovníky i přesto bývá udávána jako hlavní
důvod volby toho režimu práce (Sullivan, Smithson, 2007, s. 451). Práce z domova je poněkud
specifická v tom, že na rozdíl od jiných alternativních pracovních režimů nabízí flexibilitu nejen
časovou, ale i prostorovou. V prostředí domova tak dochází k prolínání pracovních
a soukromých aktivit. Pracovníci tedy mají možnost určité autonomie – jak co se týče doby
výkonu práce, tak i z hlediska toho, kde budou pracovat. V zahraniční literatuře lze v této
souvislosti narazit na pojem „new ways of working“ (dále už jen NWW), který vychází
z požadavků na větší flexibilitu zaměstnanců. Jsou tři základní rysy tohoto konceptu. Prvním
z nich je načasování práce – pracovníci mají větší svobodu při rozhodování, kdy budou
pracovat. Druhým z nich je místo výkonu práce. Pracovníci mohou pracovat nejen tradičně
v prostředí kanceláře, ale třeba právě i doma, nebo na jiném oblíbeném místě či během
cestování. Třetím rysem NWW je využívání informačních a komunikačních technologií (dále
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už jen ICT), což spočívá v tom, že pracovníci komunikují se svými kolegy, nadřízenými, nebo
klienty

prostřednictvím

telefonické

a emailové

komunikace,

online

komunikace,

videokonferencí, nebo virtuálních setkání (Demerouti et al., 2014, s. 2). Ve zkratce lze tento
koncept charakterizovat jako práci nezávislou na čase a prostoru, která obvykle probíhá za
intenzivního využívání ICT (Nijp et al., 2016, s. 604). Do této kategorie spadá většina práce
vykonávané na dálku včetně práce z domova.
Na první pohled se tedy může zdát, že práce z domova je ideální příležitostí pro
pracovníky, kteří z různých důvodů potřebují mít zaručenou větší flexibilitu nejen co se týče
času, ale i místa výkonu práce – přijde jim mnohostranně výhodnější pracovat v domácím
prostředí nežli v kanceláři. Na rozdíl od částečného pracovního úvazku či sdíleného pracovního
místa zde nedochází k menšímu výdělku snižováním počtu odpracovaných hodin a zároveň
jsou zachovány výhody pružné pracovní doby. Oproti stlačenému pracovnímu týdnu je při práci
z domova lepší možnost rozložit si pracovní činnosti tak, aby pracovní doba nebyla zbytečně
dlouhá a nedocházelo k přepracování zaměstnance. Také na základě výzkumů lze potvrdit, že
tento typ práce má spoustu výhod vyplývajících z flexibility. Na druhou stranu k výhodám se
váže také spousta rizik a nevýhod a co více, ne vždy je flexibilita a autonomie pracovníků na
takové úrovni, jak by si přáli.
Výhoda v souvislosti s časovou flexibilitou je spatřována především v tom, že si
pracovník sám může určovat začátek a konec pracovní doby a sám si rozvrhuje jednotlivé
činnosti během pracovního dne. To vše za dalšího benefitu, že neztrácí čas mnohdy zdlouhavým
dojížděním do kanceláře (Church, 2015, s. 82; Rupietta, Beckmann, 2016, s. 5). Zaměstnanci
tak mají více času na kombinování pracovních a nepracovních záležitostí a ve výsledku by měli
být produktivnější a spokojenější (Rupietta, Beckmann, 2016, s. 18; White, 2017,
nestránkováno). Avšak přestože pracovníci tak mají potenciál získat více času na rodinný život
a další aktivity, ne vždy jej využijí. Naopak výzkumy je dokázáno, že místo toho mají tendence
pracovat přesčas, přičemž rozdíl v odpracovaných hodinách není zanedbatelný. To se může
negativně odrazit v jejich schopnostech skloubit pracovní povinnosti s rodinným životem
(Russell, O’Connell, McGinnity, 2007, s. 20; O’Neill et al., 2009, s. 156). Otázkou pak je, zda
za zvýšenou produktivitou nestojí právě zanedbávání nepracovních záležitostí. Krčmářová
s Bejšovcovou dále varují před nároky na schopnost organizovat a plánovat vlastní čas. Práce
do nočních hodin nebo přesouvání náročnějších úkolů do dalších dnů vede leda tak k přetížení
pracovníka a zvýšení stresu (Krčmářová, Bejšovcová, 2011, nestránkováno). Dalším
z problémů může být skutečnost, že starostí o děti se míra dosažené flexibility rozchází
s původními očekáváními (Broughton, 2007, nestránkováno). Stejně tak v situaci, kdy
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zaměstnavatel požaduje práci v určitou dobu a zaměstnanec tak má omezené možnosti
rozvrhovat si pracovní činnost podle sebe. V těchto případech by se dalo uvažovat o tom, zda
flexibilita skutečně plní svou funkci a zda je jí vždy dosaženo. Výzkumy navíc prokázaly, že
právě míra dosažené flexibility a autonomie je pro zaměstnance a jejich spokojenost a pracovní
produktivitu zásadní (Russell, O’Connell, McGinnity, 2007, s. 7; O’Neill et al., 2009, s. 155;
Golden, Veiga, 2005, s. 303–305).
Prostorová flexibilita je naplňována skrze pracovní prostředí, kterým je v případě
zaměstnanců pracujících z domova právě jejich domácnost. Zaměstnanci si sami volí, kde
budou pracovat – jestli v obývacím pokoji, v pracovně k tomuto účelu vyhrazené, nebo třeba
z postele. Zároveň si mohou pracovní prostředí přizpůsobovat dle svých potřeb (osvětlení,
teplota, pracovní stůl atd.). Často uváděnou výhodou v této souvislosti bývá větší klid na práci
a s tím spojený nárůst produktivity (Bloom et al., 2013, s. 3; Fried, Heinemeier Hansson, s. 19–
20). Nicméně daní za tišší prostředí je snížená interakce tváří v tvář s dalšími kolegy a z toho
vyplývající riziko pocitů osamělosti a ztíženého kariérního postupu (Bloom et al., 2013, s. 8).
Převážná část komunikace je zajišťována prostřednictvím ICT, což dlouhodobě může být
problémem i pro zkušené vzdálené pracovníky. Navíc opět, tak jako v případě časové
flexibility, musí-li se pracovník starat o závislé děti či jiné závislé osoby, tolik vyzdvihovaný
klid na práci bere za své.
Na základě uvedených poznatků se domnívám, že považovat flexibilitu za atribut práce
z domova je bez dostatečné reflexe poněkud problematické. Faktem zůstává, že možnost
organizovat si práci podle sebe je zaměstnanci velmi ceněna a uvádí se, že flexibilita práce
významně napomáhá při slaďování osobního a pracovního života (Jones, Burke, Westman,
2006, s. 24–25). Avšak jak se ukázalo, je důležité si uvědomit, že tatáž flexibilita může být
dvousečnou zbraní a co více, ne vždy je jí dosaženo. Nelze opomenout také důležitost dobře
nastavené komunikace s nadřízeným. A to z toho důvodu, aby neměl potřebu neustále
kontrolovat odváděnou práci či nezískal dojem, že když zaměstnanec nemá standardní pracovní
dobu, tak jej může zahrnovat úkoly i v nesociálních hodinách (Pyöriä, 2011, s. 388). Flexibilita
tedy může být skvělou výhodou práce z domova, ale pouze za splnění určitých podmínek,
přičemž většina dalších výhod a úskalí se od ní odvíjí. V této podkapitole jsem nastínila některé
z nich, čímž jsem si připravila půdu pro jejich podrobnější popis v kapitole třetí. Nyní ale
považuji za nezbytné přesně definovat, co to práce z domova vlastně je a jak je to s ní
v prostředí České republiky.
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2

NEJČASTĚJŠÍ PODOBY PRÁCE Z DOMOVA
Následující kapitolu věnuji jednotlivým výkladům „práce z domova“ – ústředního

pojmu mé závěrečné práce. V anglicky i česky psané literatuře je definic mnoho a panuje
neshoda v jejich pojetí. Autoři si je navíc mnohdy přizpůsobují, aby vyhovovaly účelům jejich
výzkumu. Například někdy se práce z domova odkazuje k zaměstnancům pracujících pouze
z prostředí domácnosti (např. Bloom et al. 2013), jindy k těm, co pracují kombinovaně buď
z domova, nebo z místa pracoviště (např. Peters, van der Lippe, 2007). Naprostá většina
výzkumů mezi pracovníky vykonávající pracovní činnost z domova řadí výhradně zaměstnance
(např. Bloom et al., 2013), ale najdou se i výzkumy, které se zaměřují jak na zaměstnance, tak
na osoby samostatně výdělečně činné (např. Sullivan, Smithson, 2007). Z tohoto důvodu
považuji za nezbytné jednotlivé definice na základě dostupných zdrojů vymezit a především
objasnit, jak (a proč) na práci z domova pohlížím já a jak ji budu dále zkoumat, což dozajista
umožní lepší orientaci v celé bakalářské práci.
2.1

Teleworking
Velmi častým pojmem v literatuře zabývající se daným tématem je „teleworking“,

někdy také „telework“. Ačkoli slovníky jej do češtiny automaticky překládají jako práci z domu
(viz slovnik.seznam.cz, translate.google.cz), správně se jedná o jakoukoli práci vykonávanou
na dálku, zpravidla s využitím ICT. Nezáleží na tom, zda pracovník pracuje doma, nebo třeba
v oblíbené kavárně či během cestování. Kučina teleworking definuje jako „…způsob
organizace práce, kdy je omezena nutnost dojíždět na pracoviště zaměstnavatele a pracovat
ve vytyčenou pracovní dobu. Zaměstnanec může pracovat doma, tedy ve svém bydlišti, nebo na
dálku podle pokynu zaměstnavatele (…). Většinu pracovních úkolů plní zaměstnanec za využití
informačních a telekomunikačních technologií“ (Kučina, 2007, s. 3).
Práce z domova pak je jednou z možností teleworkingu, jinými slovy i „teleworker“
(osoba pracující na dálku) může pracovat z domu. Spousta zahraničních výzkumů se tak zabývá
teleworkingem, ačkoli de facto zkoumá pracovníky vykonávající placenou pracovní činnost
právě z domova (např. Basile, Beauregard 2016). Ovšem v tomto případě je na místě použít
spíše termín „telehomeworking“ (např. Peters, van der Lippe, 2007), nebo „home-based
telework“ (např. Wheatley, 2012), který je významově stejný.
V amerických zdrojích je možné také narazit na termín „telecommuting“ (např.
Golden, Veiga, 2005), který Duffková (2006, s. 11) definuje jako synonymum teleworkingu
používaného v rámci zemí Evropské unie. Za rovnocenný termín pak považuje „distance

16

work“ (v češtině distanční práce), avšak já se setkala spíše s termínem „remote work“ (např.
Sullivan, Smithson, 2007), který je také ztotožňován s teleworkingem.
2.2

Working from home/homeworking
Pojmy „working from home“ a „homeworking“ se v zahraničních zdrojích používají ve

stejném významu. Narazit lze také na pojem „working at home“ (např. Powell, Craig, 2015),
který je též jejich synonymem. Všechny tři pojmy odkazují k placené pracovní činnosti
vykonávané z domova. Panují ale nejasnosti ohledně toho, kdo je „homeworker“ a kdo už ne,
a to v rámci časového podílu práce z domova oproti práci vykonávané v místě pracoviště. Dle
autorek Basile a Beauregard (2013, s. 12) je homeworker ten, kdo tráví 90 % své pracovní doby
doma, zatímco pracovníky, kteří pracují pouze některé dny z domu a jiné dny z kanceláře,
autorky označují jako „partial homeworkers“. Jiní autoři zase (např. Sullivan, Smithson,
2007; Tietze, Musson, 2010) označují jako homeworkers jak pracovníky, kteří pracují výhradně
z domu, tak ty, kteří z domova pracují jen částečně (cca 2,5 dne týdně).
Čeští autoři vymezující homeworking většinou nedefinují nutný podíl pracovní doby
strávené doma oproti době strávené v kanceláři (např. Duffková, 2006; Kučina, 2007). Nicméně
Ondráčková a Rybová (2016) za homeworking považují pouze takovou práci, která je
vykonávána výhradně z domova. Do kontrastu pak staví „home office“, jenž je jedním z řady
benefitů nabízených zaměstnavatelem a umožňuje pracovat z domu pouze omezené procento
dní v roce. Oproti tomu autorky publikace „Home office aneb práce z domova“, jak už název
napovídá, oba pojmy zaměňují (Sochorová et al., 2013). V českých elektronických zdrojích se
pak lze setkat většinou právě s pojmem home office, který homeworking zastupuje ve všech
jeho variantách (např. Plešková, Čarská, Vajsová, 2013). Dáno to je možná tím, že čtenářům
elektronických článků se jeví atraktivnější a spíše je k četbě přiláká.
2.3

Práce z domova/práce z domu/práce doma
Z výše uvedeného je zřejmé, že jednotná definice „práce z domova“ („práce z domu“,

nebo taktéž „práce doma“) neexistuje. Při jejím vymezování hraje roli více faktorů, ať už se
jedná o zemi původu autora publikace, nebo zdroje, z kterých čerpá. Kdyby jí byla věnována
pozornost v zákoníku práce, možná by se aspoň na české půdě některá z definic ustálila,
doposud tomu tak ale není. Já bych na základě získaných poznatků práci z domova vymezila
jako placenou pracovní činnost, která je vykonávána zaměstnanci v prostředí domova
(převážně za využívání ICT), a to v minimálním počtu 2 pracovních dnů týdně – může být tedy
kombinována s prací v místě pracoviště zaměstnavatele.
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Práce z domova by však neměla být zaměňována s prací domáckou a domácí. Pojmy,
ač se jeví jako souznačné, významově jsou odlišné. „Domácká práce“ (označení, které se
používalo zejména v minulosti) zde existovala dávno před změnami, které přinesl rozvoj ICT.
V posledních desetiletích je ale na ústupu a v současnosti je vykonávána jen velmi ojediněle
a funguje spíše ve formě přivýdělku. Zahrnuje manuální práce jako je šití, pletení, navlékání
korálků, dále obuvnickou, kožedělnou apod. činnost, přičemž veškerá tato práce je vykonávána
v obydlí (Kučina, 2007, s. 3). Ovšem i zde existuje neshoda v definicích, protože např.
Šindlerová manuální, tedy domáckou práci zahrnuje pod pojem práce z domova (Šindlerová,
2006), s kterou se jinde setkáváme výhradně v souvislosti s prací duševní.
Oproti tomu „domácí práce“, uváděná také jako „práce v domácnosti“, odkazuje k péči
o domácnost, jež k práci z domova bývá vymezována jako protipól – zaměstnanec se věnuje
buď výdělečné práci z domova, nebo pečuje o domácnost a vykonává domácí práce, jako je
úklid, praní, žehlení či vaření. V anglicky psaných publikacích v této souvislosti pak můžeme
narazit na termín „housework“, případně „domestic work“. Objevuje se zejména v literatuře
zabývající se genderovými rozdíly zaměstnanců pracujících z domova, kde se řeší, jaký podíl
ve vykonávání domácích prací mají muži ve srovnání s ženami (např. Wheatley, 2012).
2.4

Aktuální situace v České republice
Ze současných šetření vyplývá, že poptávka českých zaměstnanců po možnosti pracovat

z domova nebývale vzrostla. V roce 2012 z domova ve větší či menší míře pracovalo jen 12 %
zaměstnanců, ale zájem o tuto možnost měly více než tři čtvrtiny českých zaměstnanců
(KPMG, 2013, nestránkováno). V posledních letech zájem o práci z domova neklesá a počet
zaměstnanců, kteří možnost nemuset docházet do kanceláře využívají alespoň občasně, stoupl
na necelou čtvrtinu. Podíl zaměstnanců, kteří jsou nuceni pracovat výhradně z kanceláře tak rok
od roku klesá. A nejen to, zatímco dříve byl home office výsadou pracovníků v oblasti IT
a manažerů, dnes proniká do dalších oborů (Ščotková, 2017, nestránkováno). Nicméně přes
veškerou pozornost, která je možnosti práce z domova věnována, čeští zaměstnanci v jejím
využívání stále zaostávají za evropským průměrem, a naopak překvapivě vynikají ve využívání
sdílených kanceláří (tamtéž). Nabízí se tak otázka, zda to nakonec nebude právě práce
v coworkingových centrech, co se u nás prosadí.
2.4.1 Současná právní úprava
Co se týká právní úpravy práce z domova, tak zákoník práce se jí doteď věnuje pouze
okrajově. Až na několik vypsaných výjimek se na zaměstnance pracující z domova vztahují
stejná pravidla jako na ty, kteří pracují na pracovišti zaměstnavatele. V zákoníku práce
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z domova není vymezena nijak konkrétně, pouze dle ustanovení § 317 spadá do kategorie
pracovněprávních vztahů, kdy zaměstnanec nepracuje v místě pracoviště zaměstnavatele a sám
si rozvrhuje pracovní dobu (zákon č. 262/2006, Sb., zákoník práce). Tato definice je ale
poměrně problematická, protože se vztahuje pouze na zaměstnance, kteří si sami rozvrhují
pracovní dobu a těch je z celkového počtu zaměstnanců využívajících možnost pracovat
z domova menšina (Janšová, 2017, nestránkováno).
Mimo úpravu rozvržení pracovní doby je práce z domova (spolu s jakoukoliv jinou prací
pravidelně vykonávanou mimo sídlo zaměstnavatele) odlišná v tom, že takto pracujícím
jedincům jsou odepřeny kompenzace například za práci přesčas. „Zaměstnavatel zaměstnanci
vykonávajícímu práci z domova neproplácí práci přesčas ani práci o svátcích. Zaměstnanec
pracující z domova zároveň nemá nárok ani na náhradní volno za práci přesčas. Obdobně mu
nenáleží ani mzdové zvýhodnění za práci v noci nebo ve zdraví škodlivém prostředí“ (Plešková,
Čarská, Vajsová, 2013, nestránkováno). Tato úprava je logickou daní za možnost rozvržení si
pracovního dne dle osobních možností a preferencí. Chybí však postup v případě, že
zaměstnanci je sice umožněno pracovat z domova, ale rozvržení pracovní doby do značné míry
závisí na rozhodnutí zaměstnavatele – ač si zaměstnanec oficiálně pracovní dobu rozvrhuje
sám, fakticky mu může být stanoven určitý rámec pracovní doby, který musí dodržovat.
Taková rámcová pracovní doba může vyplývat třeba z nutnosti reagovat na požadavky klientů
v určitou dobu, nebo z důvodu práce na úkolech s termíny dodání (tamtéž). Na druhou stranu
poněkud vlídnější k zaměstnancům pracujícím z domova je zásada rovného zacházení.
Zaměstnavatel těm, kteří pro něj vykonávají práci z domova musí garantovat „stejnou mzdu,
stejný kariérní růst, přístup ke vzdělávání atd. jako zaměstnancům pracujícím v sídle
zaměstnavatele“ (Plešková, Čarská, Vajsová, 2013, nestránkováno). Nicméně je sporné,
nakolik je tato zásada dodržována, protože prokazatelná izolace domácích pracovníků od
možnosti adekvátního kariérního růstu je jednou z hlavních nevýhod práce z domova.
2.4.2 Navrhovaná novela zákoníku práce
Čím dál, tím větší rozšíření práce z domova v českém prostředí vedlo ministerstvo práce
a sociálních věcí ke snaze lépe vymezit současnou příliš stručnou právní úpravu tohoto
pracovního režimu. Od roku 2016 se projednávala novela zákoníku práce, která měla mj.
významně upravit výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele a to tak, že by zaměstnancům
zaručila větší právní ochranu. Důležitým aspektem navrhované právní úpravy měla být
skutečnost, že by se týkala všech zaměstnanců vykonávajících práci mimo pracoviště
zaměstnavatele bez ohledu na to, zda si pracovní dobu rozvrhují sami či nikoliv (Janšová, 2017,
nestránkováno).
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Nejvýznamnější změnou, kterou by novela přinesla, je povinnost zaměstnavatele hradit
zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce a s komunikací mezi oběma stranami.
Zaměstnavatel by dále byl povinen zaměstnanci zajistit technické a programové vybavení
nezbytné pro výkon práce. Mimoto by měl zaměstnancům pracujícím z domova také zajistit
možnost pravidelně se setkávat s ostatními zaměstnanci v místě pracoviště zaměstnavatele,
požádají-li ho o to (Janšová, 2017, nestránkováno). Přestože iniciátoři navrhovaných změn
zdůrazňují, že se nejedná o zpřísňování či omezování práce z domova, mnozí se přesto
domnívají, že dopady by byly pro zaměstnavatele natolik nepříznivé, že by možnost práce
z domova přestali nabízet (Vyhnanovský, 2016, nestránkováno).
Jak to s novelizací zákoníku práce nakonec dopadne prozatím není známo. Účinnosti
měla nabýt 1. července 2017, ale projednávání návrhu zákona bylo ukončeno ve 2. čtení, které
bylo přerušeno. Poslancům mezitím uplynulo volební období a velká novela tak nestihla být
řádně projednána (Baranová, Bezděková, 2017, nestránkováno). Je na zvážení, jaké důsledky
by novela měla na současnou podobu práce z domova v České republice, kdyby účinnosti
nabyla. Na straně jedné by se jednalo o určité omezení zaměstnavatelů a možná by je to vedlo
k plošnému rušení možnosti pracovat z domova. Na straně druhé by zaměstnanci mohli těžit
z výhod nové úpravy a práce z domova by se pro ně skutečně mohla stát benefitem. Ať tak či
onak, změny jsou nutné a tlak na novelizaci současné podoby zákoníku práce nakonec bude
natolik výrazný, že k úpravě dříve nebo později dojde.
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3

VÝHODY A NEVÝHODY PRÁCE Z DOMOVA
Práce z domova neboli populárnější označení home office je formou práce, která je

zaměstnavateli standardně nabízena jako benefit, přičemž v souladu s politikou work-life
balance má umožňovat lepší slaďování osobního a pracovního života. Zaměstnanci je zase
žádána, protože možnost přizpůsobit si pracovní dobu svým potřebám se jim jeví velice
atraktivní. Praxí je dokázáno, že k práci z domova se skutečně vážou nejrůznější přednosti,
bohužel ale také rizika. V populární literatuře a elektronických článcích jsou vyzdvihována
zejména pozitiva, zatímco možná úskalí bývají často opomíjena. Nejspíše i tato skutečnost
přispěla k rostoucí oblíbenosti práce z domova. Mnozí z autorů zejména odborné literatury při
posuzování benefitu v podobě home office však bývají skeptičtí. Nejeden výzkum totiž
prokázal, že práce z domova může nabývat také negativní podoby a že některé z často
citovaných výhod mají také svou odvrácenou stranu. Dalo by se říci, že každé pozitivum je
vyváženo nějakým negativem, které se může (a nemusí) projevit. V této kapitole budou
jednotlivé charakteristiky práce z domova podrobně diskutovány z různých úhlů pohledu.
3.1

Nárůst produktivity: důvody a rizika
Rozšířeným argumentem pro umožnění zaměstnancům pracovat z domova je řadou

výzkumů potvrzený růst produktivity, přičemž spokojenost s lepšími výsledky by měla být
oboustranná – jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. Nejčastěji citovaným výzkumem
podporujícím toto tvrzení je devítiměsíční experiment Nicholase Blooma (2013) realizovaný
v čínském call centru. Ze zaměstnanců, kteří projevili zájem o práci z domova, byla náhodně
vylosována část těch, kterým bylo umožněno takto pracovat 4 z 5 pracovních dnů, zatímco zbylí
zaměstnanci nadále pracovali v místě pracoviště. Experiment potvrdil, že zaměstnanci, kteří
pracovali z domu byli o 13 % produktivnější a zároveň spokojenější oproti těm, kteří zůstali
v kanceláři (Bloom et al., 2013, s. 21). Výzkumníci jako hlavní důvody vyšší produktivity při
práci z domova uvádí klidnější prostředí a méně pauz během práce, což vedlo k více
telefonátům za minutu. Zaměstnanci doma (ač měli stejnou pracovní dobu jako ostatní) zároveň
odpracovali více dnů na rozdíl od těch, kteří dojížděli do kanceláře, protože pokračovali
v pracovní činnosti také v případě, že se cítili nemocní. Čas ušetřený na dojíždění pak mohli
využít k vyřizování osobních a rodinných záležitostí (tamtéž, s. 12). Avšak jak sám Bloom
podotýká, je třeba brát v potaz, že jeho výzkum se týkal velice specifické skupiny pracovníků,
pro kterou je zásadní především klidné a tiché pracovní prostředí, čehož lze v místě pracoviště
organizace dosáhnout jen stěží (Bloom, 2014, s. 28–29). Otázkou tak zůstává, nakolik je tento
pracovní styl vhodný pro jiný typ pracovníků. Velmi zajímavým zjištěním na závěr navíc bylo,
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že po skončení experimentu zhruba 50 % z těch, kteří původně chtěli pracovat z domova (ať už
tak nakonec pracovali, nebo ne), se rozhodlo, že dále budou pracovat už jen z kanceláře,
přičemž jako argument uváděli sociální a kariérní důvody (tamtéž, s. 19–20). Tento jev
poněkud zpochybňuje publikované tvrzení, že s vyšší produktivitou při práci z domu se zvýšila
i spokojenost.
Nárůst produktivity při práci z domova je podpořen také dalšími výzkumy, nicméně
odlišné jsou jeho důvody. Někteří výzkumníci jej dávají do souvislosti s časovou úsporou na
dojíždění (Church, 2015, s. 82–83; Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 15) a jiní
s přesčasovou prací (O’Neill et al., 2009, s. 156). Oproti tomu Rupietta a Beckmann
argumentují, že za zvýšenou produktivitou stojí větší míra autonomie a vnitřní motivace
pracovníků. Autoři uvádějí, že „…práce z domova zvyšuje autonomii pracovníků a v důsledku
také jejich vnitřní motivaci. Z toho důvodu jsou pracovníci stimulováni, aby vynakládali
„extra“ pracovní úsilí“ (Rupietta, Beckmann, 2016, s. 16, přeloženo autorkou práce).
Je zřejmé, že různé typy pracovních činností mohou u pracovníků odrážet různé
výsledky v produktivitě, což výzkumníci berou v potaz. Bloom se domnívá, že čím
monotónnější práce je, tím lepší pracovní výsledky lze zaznamenat (Bloom, 2014, s. 28).
Pracovním prostředím a jeho vlivem na produktivitu zaměstnanců při kreativních
a monotónních pracovních činnostech se zabýval také Dutcher, který ale došel k odlišným
závěrům. Zjistil, že při práci mimo kancelář (především z domova) se zvýšila produktivita
u kreativních pracovních činností, a to až o celých 20 %, kdežto u těch jednotvárných se naopak
snížila o 6–10 % (Dutcher, 2012, s. 362). Zajímavý je také jeden z výsledků výzkumu ve
společnosti Acas, kde vyšlo najevo, že zaměstnanci pracující doma, jejichž plnění pracovních
úkolů je závislé na práci dalších pracovníků, vykazují sníženou produktivitu oproti těm, kteří
své úkoly mohou plnit samostatně. To je zapříčiněno především sníženými možnostmi
komunikace a přenosu znalostí (Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 16–17). Produktivita
při práci z domu tedy ve většině případů prokazatelně roste, nevyjasněno ovšem zůstává, do
jaké míry a u jaké pracovní činnosti a typu pracovníků je na vyšší úrovni patrná
i v dlouhodobějším horizontu.
3.1.1 Úspora času a nákladů
Jak jsem již zmínila, zvýšená produktivita bývá často dávána do souvislosti s časovou
úsporou. Dle Churchové produktivita roste díky drahocennému času, který pracovník ušetří tím,
že nemusí dojíždět do práce, což v některých případech může činit až několik hodin denně.
Zaměstnanci si navíc berou méně volna z důvodu nemoci, a pokud si jej vezmou, rychleji se
opět vrací do práce, což v důsledku opět vede k vyšší produktivitě při práci z domova (Church,
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2015, s. 82–83). Výzkum však zároveň potvrzuje, že k zvýšené produktivitě se váže větší počet
odpracovaných hodin (tamtéž, s. 85). Pracovníci tudíž mají tendenci získaný čas využívat pro
další práci, nikoli pro věnování se rodinným či osobním záležitostem. Je pak diskutabilní,
nakolik je tato zvýšená produktivita prospěšná pro psychický stav pracovníků a zdravé vztahy
s jejich okolím. Zda větší počet odpracovaných hodin nebude spíše příčinou stresu
z přepracování, místo spokojenosti s výsledky pracovního úsilí.
Čas ušetřený na dojíždění je sice nespornou výhodou práce z domova, avšak osobně se
domnívám, že zásadní roli hraje právě to, jak jedinec získaný čas využije. Stráví-li jej
kupříkladu společnou snídaní s rodinou, určitě to napomůže ke spokojenosti pracovníka i celé
jeho rodiny, jak je tomu třeba v případě paní Sandry z případové studie uveřejněné v deníku
Journal of Management (Tietze, Musson, 2010, s. 151–152). Avšak využije-li člověk tento čas
k nadbytečnému pracovnímu výkonu nebo rannímu vyspávání, je pravděpodobné, že
v dopravním prostředku cestou do práce by jej využil lépe.
Úspora času při práci z domova je výrazně provázána s úsporou nákladů. Omezí-li
pracovníci dojíždění do kanceláře, uspoří nejenom čas, ale právě i výdaje spojené s náklady na
dopravu. Čas a peníze se mohou šetřit také stravováním v prostředí domácnosti, kde odpadají
mnohdy zdlouhavé přesuny do jídelen či restaurací a domácí strava navíc zpravidla bývá
levnější. Pracovníci zároveň mohou trávit méně času péčí o svůj zevnějšek a ušetřit výdaje za
oblečení (Church, 2015, s. 83). Ráda bych ovšem na tomto místě poukázala na fakt, že úspora
nákladů při práci z domu je sporná. To, co pracovníci ušetří, mohou zase velmi rychle vynaložit
na zabezpečení prostoru pro práci, který zahrnuje zázemí (často vyhrazený pokoj sloužící jako
kancelář včetně zařízení), technické vybavení, přístup k internetu ad. Další úspory pak mohou
padnout na provoz domácí kanceláře, který zahrnuje třeba vytápění a spotřebu elektřiny.
Navrhovaná novela zákoníku práce měla právě tuto oblast upravit, přičemž provozní náklady
za práci z domova by byl povinen hradit zaměstnavatel. Dokud však ke změně zákona nedojde,
záleží jen na dobré vůli zaměstnavatele, jestli zaměstnancům v tomto ohledu bude vycházet
vstříc. Pokud by zabezpečoval alespoň část prostředků nezbytných pro práci z domu a hradil
přinejmenším část nákladů s touto prací spojených, mohla by být práce z domova skutečně
finančně výhodnou. Je-li tomu ale naopak, těžko říct, zda se tento režim práce z hlediska úspory
nákladů vyplatí.
3.1.2 Problematika přesčasové práce
Za velký benefit a zároveň výzvu práce z domova se považuje skutečnost, že taková
práce se stává orientovanou nikoli časově, ale úkolově (Donkin, Gibson, 2002, s. 10). Model
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od–do v drtivé většině případů již není na místě a zaměstnanci jsou vyzýváni, aby si pracovní
dobu rozvrhovali individuálně tak, aby zavčas plnili zadané úkoly. Na straně jedné to vyžaduje
důvěru manažerů ve své pracovníky, od kterých se očekává efektivní zacházení s časem
a podávání žádoucího pracovního výkonu a výsledků. Na straně druhé zaměstnanci dosáhnou
vytoužené autonomie a pracovní dobu si mohou organizovat dle svých potřeb. Jenže právě
úkolová práce je Achillovou patou mnohých domácích pracovníků, protože spousta z nich
pracuje nárazově. „Práce je zadávána jako úkolová, jsou dány termíny, do kdy má být hotová
a ty by měly být dodrženy. (…) Pokud nějaká zakázka spěchá, je často nutné pracovat více než
dvanáct hodin denně, což samozřejmě znemožňuje jakékoliv soukromé aktivity“ (Bierzová,
2006, s. 60). Pracovní zátěž je při takové práci neúměrná, vyvolává stres a vede k únavě
zaměstnanců. Po tvrdém pracovním výkonu však většinou následuje více volna, které lze
zasvětit zaslouženému odpočinku a zanedbaným aktivitám, což mnohým vyhovuje. Nicméně
nakolik lze tento styl práce aplikovat v případě, že pracovník je rodičem majícím ve své
zodpovědnosti starost o malé dítě, to už je na zvážení.
Délka pracovní doby v České republice patří k nejvyšším v rámci zemí Evropské unie
(ČSÚ, 2013, nestránkováno). Pro Čechy je zároveň velmi typická přesčasová práce, kterou
zaměstnavatelé pracovníkům často vůbec neproplácejí. Flexibilita pracovní doby tak nabývá
zcela negativní podoby. „Pracovní nejistota se podepisuje na tom, že zaměstnanci často snášejí
porušování ustanovení zákoníku práce o pracovní době z obav o své místo. Při stížnostech
některé firmy argumentují, že přesčasy jsou již zahrnuty do pracovní doby“ (Hašková, Linková,
2002, s. 29). Při práci z domova zaměstnancům ze zákoníku práce žádný nárok na kompenzaci
přesčasové či noční práce neplyne, a přesto na základě statistik (např. Russell, O’Connell,
McGinnity, 2007, s. 20) pracují ještě déle než zaměstnanci v kanceláři. Běžné je pro ně pracovat
i o víkendech a svátcích, a to v kteroukoliv denní dobu. Dochází tak k zvláštnímu jevu, kdy
domácí pracovníci pracují zcela dobrovolně déle než jiní, ačkoli nemají nárok na jakoukoliv
kompenzaci.
Tendence domácích pracovníků pracovat přesčas jsou dávány do souvislosti s problémy
s vytyčováním hranic mezi prací a volným časem. Výzkumy potvrzují, že lidé pracující z domu
mají sklony pracovat více hodin týdně než jejich kolegové v kanceláři, a to v součtu zhruba
o 10 %, přičemž jsou přibližně o 12 % produktivnější (O’Neill et al., 2009, s. 156). To
znamená, že lidé pracující z domova i přes možnost větší autonomie při kombinování pracovní
a soukromé sféry tráví více času prací než ti, kteří pracují z kanceláře a nemají takovou
flexibilitu a svobodu volby. „Určité množství flexibility je užitečné, ale příliš mnoho flexibility
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může u některých lidí vést ke ztrátě schopnosti kontrolovat své přehnané tendence pracovat“
(Sullivan, Lewis, 2001, s. 127, přeloženo autorkou práce).
Především motivovaní a nadšení zaměstnanci, které jejich práce baví, jsou ti, jimž
nejvíce hrozí, že sklouznou k workoholismu vlivem stírání hranic mezi prací a ne-prací
v prostředí domova. Nezřídka se stává, že někteří z těchto pracovníků mohou zaznamenat až
pocity, kdy jim práce připadá nekonečná (Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 63–64). Je
tedy nezbytné, aby si vhodně nastavili meze své práce a nenechali ji příliš vstupovat do času
vymezeného pro jiné aktivity i za cenu nižší produktivity. V takovémto případě stejně můžeme
hovořit pouze o krátkodobějším nárůstu produktivity, protože všeho moc škodí a je jen otázkou
času než přehnaně nadšený zaměstnanec, který ochotně věnuje práci veškerý svůj volný čas,
začne vykazovat známky syndromu vyhoření. Ráda bych však zdůraznila, že mezi pracovníky
existují velké individuální rozdíly. Jsou tací, kteří i přes zvýšenou pracovní zátěž při práci
z domova pociťují menší pracovní tlak oproti těm v kanceláři, a dokonce dobrovolně navyšují
své pracovní úsilí výměnou za možnost pracovat z domova, již vnímají jako významný benefit
(tamtéž, s. 38).
Dalším důsledkem nejasnosti hranic mezi pracovní a soukromou sférou mohou být
tendence pracovníků kombinovat placené zaměstnání s domácími pracemi a péčí o děti. To je
žádoucí a zcela v pořádku, pokud se jim podaří správně rozlišovat mezi jedním a druhým
a oběma sférám věnovat přesně tolik času, kolik zasluhují. Bohužel existují důkazy, že ne vždy
tomu tak bývá. Jedním z možných výsledků je vyřizování rodinných záležitostí během
standardních pracovních hodin a přesouvání placené práce do pozdních večerních, nebo
brzkých ranních hodin (Hill et al., 2003, s. 224). Častějším jevem ale bývá, jak píše Golden, že
„…pracovní požadavky spíše zasahují do rodiny, než rodina do práce“ (Golden, 2006, s. 334,
přeloženo autorkou práce). Projevuje se to až tak hluboce, že někteří z pracovníků mají potíže
užívat si svého volného času, protože nemohou přestat myslet na pracovní problémy, od kterých
je dělí mnohdy jen jedny dveře (Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 64).
3.1.3 Nejistota většího klidu na práci
Velmi často uváděnou výhodou práce z domova je větší klid na práci. „Možnost věnovat
se zaměstnání v příjemném osobním prostředí je pro mnoho lidí největším argumentem pro
práci z domova“ (Krčmářová, Bejšovcová, 2011, nestránkováno). Domácí pracovníci se
nemusí účastnit schůzek a porad a neztrácí čas cestou na jídlo. Nikdo jim neustále nevstupuje
do kanceláře a nechce s nimi řešit různé pracovní i nepracovní záležitosti. Kritizovány bývají
zejména tzv. open space kanceláře, kde pracovníci nejsou nijak odděleni od svých kolegů, mají
prakticky nulové soukromí a kdokoliv je může v kteroukoliv chvíli vyrušit. Domácí prostředí
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bývá nejen tišší, ale pro mnohé je také zárukou pohodlí. Jedinci si sami rozhodují, kdy budou
mít pauzy, kde budou pracovat a co budou mít na sobě. „Kanceláře za pracovního dne jsou
nyní posledním místem, kde chtějí lidé být, když skutečně potřebují udělat kus práce“ (Fried,
Heinemeier, 2014, s. 19). Zvláště vykonává-li zaměstnanec tvůrčí práci, která vyžaduje
vysokou míru soustředění, hrozí, že bude ztrácet na produktivitě vlivem rušného prostředí.
Neustálé přerušování práce může u pracovníků vyvolávat až pocity frustrace a vést ke zvýšení
stresu, protože nedokáží odvádět práci v požadovaném množství a kvalitě (Fonner, Roloff,
2010, s. 340).
Vyvstává zde však otázka, proč, když je domov tak ideálním pracovním prostředím, je
současným trendem pracovat ve sdílených kancelářích? Možným vysvětlením je, že ne všichni
pracovníci mají doma takové podmínky, aby tam zvládali pracovat efektivně. Na základě
výpovědí domácích pracovníků vyplývá, že zcela zásadní je mít fyzicky oddělený pracovní
prostor od zbytku domácnosti (např. Bierzová, 2008, s. 34; Beauregard, Basile, Canonico,
2013, s. 66). Pracují-li například v obývacím pokoji, tak se nevyhnou kontaktu s ostatními
členy rodiny, což jim narušuje soustředění a pracovní tempo. S tím související nepříjemností je
pak nutnost neustále přesouvat a vyklízet svůj pracovní prostor, aby se uvolnilo místo pro běžné
rodinné činnosti (Šindlerová, 2006, s. 17). Koneckonců mít oddělený pracovní prostor bylo
jednou z podmínek účasti na zmiňovaném experimentu Nicholase Blooma v čínském call
centru a kdoví, jestli by pozorovaný nárůst produktivity při práci z domova byl tak významný,
kdyby část pracovníků neměla doma samostatnou pracovnu (Bloom et al., 2013, s. 8).
V okamžiku, kdy má pracovník další závazky v podobě starosti o děti či o domácnost,
riziko, že bude od práce rozptylován, se významně zvyšuje. Vyrušení kolegy či klienty tak
jednoduše vymění za souvislé rozptylování ze strany rodiny. Zjistilo se ale, že jsou rozdíly mezi
muži a ženami v tom, jak se zvládají vypořádat s rodinnými nástrahami během pracovní
činnosti. Zatímco muži mívají většinou oddělenou kancelář od zbytku domácnosti, a tudíž se
jim lépe daří zajistit potřebný klid na práci, ženy obvykle pracují ve společných prostorách
a více trpí různými vyrušeními (Sullivan, Lewis, 2001, s. 127). Toto rozdělení vyplývá
z tradiční role ženy jakožto pečovatelky, která se primárně stará o děti a domácnost a muže,
který vystupuje jako živitel rodiny a nemá být při práci rušen. Jsou to tedy rolová očekávání
a další členové rodiny jako jeden z rozhodujících faktorů, zda v domácím prostředí bude
dostatečný klid pro práci či nikoliv.
Je důležité mít na paměti, že i když si člověk zařídí přijatelný klid ze strany rodiny,
přátel či sousedů, musí čelit ještě vlastním sklonům práci přerušovat. Je sice výhodné moci si
během standardní pracovní doby třeba vyprat prádlo a uklidit kuchyň, ale příliš časté odbíhání
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od práce může být stejně (ne-li více) škodlivé pro pracovní činnost jako běžné vyrušování
v kanceláři. Další riziko vyplývá ze současné pozice ICT, zejména mobilů, které jsou nedílnou
součástí běžného pracovního dne vzdálených pracovníků. Ti, kteří pracují izolovaně od
ostatních pracovníků, mají proto větší tendence kontrolovat si na mobilu příchozí zprávy a emaily a reagovat na ně, což ústí ve větší rozptylování se při práci (Demerouti et al., 2014, s. 4).
Den je pak rozčleněn na časové segmenty, kdy se pracovník střídavě věnuje buď práci, nebo
osobním záležitostem. Plnění důležitých pracovních úkolů tak stagnuje a pracovní produktivita
zaměstnance klesá.
Práce v domácím prostředí je bezesporu dobrou příležitostí pro ty, kteří si dokáží
vymezit pracovní prostor a nenechat se vyrušovat dalšími členy domácnosti. Může být skvělým
řešením pro jedince, kterým je z různých důvodů nepříjemné pracovat na místě pracoviště
zaměstnavatele, ať už je to kvůli nepřátelskému pracovnímu kolektivu, nebo z důvodu
přílišného ruchu. Tito zaměstnanci práci v tiché domácnosti určitě ocení. Ovšem ti, kteří doma
sobě i svým blízkým nezvládají nastavit hranice a vyhnout se tak častému přerušování pracovní
činnosti, by se měli mít na pozoru a zvážit, jestli by práce třeba ve sdílené kanceláři nebyla
vhodnějším řešením.
3.2

Izolace při práci z domova
Do kontrastu ke zvýšené produktivitě jakožto největšího benefitu práce z domova bývá

stavěn nedostatek sociálního kontaktu pracovníka s kolegy, nadřízenými a podřízenými.
Povaha vztahů s dalšími pracovníky je do značné míry určována intenzitou, s jakou
zaměstnanec pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele (Golden, 2006, s. 333). Omezená
interakce tváří v tvář vyplývající ze zvýšeného podílu času, který pracovník tráví doma oproti
kanceláři, může tyto vztahy výrazně narušit a vést až k pocitům izolace, frustrace a ztrátě
motivace (Golden, Veiga, 2005, s. 303). Domácí pracovník se tak může cítit izolován od
běžného chodu společnosti, od pracovního prostředí a ostatních zaměstnanců, od možnosti
kariérního postupu, od vzdělávání a v neposlední řadě také od důležitých informací.
Vícero výzkumů se zabývalo touto problematikou a je potvrzeno, že pro jedince
pracující z domova je náročnější uhájit své sociální kontakty a mít zaručen spravedlivý kariérní
postup (např. Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 28–34; Bloom et al., 2013, s. 8). Na
druhou stranu je třeba podotknout, že na rozdíl od přelomu tisíciletí, kdy se práce z domova
teprve začala rozvíjet, dnes jsou technologie natolik pokročilé, že spousta nedostatků
souvisejících s rizikem sociální izolace a stagnace kariérního postupu lze překonat. Ideálním
příkladem mohou být videohovory, telekonference či nejrůznější chatovací programy.
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Zaměstnavatelé jako opatření, aby nedocházelo k těmto negativním projevům práce
z domova, umožňují zaměstnancům pracovat vzdáleně pouze omezený počet dní v týdnu nebo
měsíci. Předmětem mnoha výzkumů bylo právě zkoumání, jaká intenzita práce z domova je
ideální, aby se zamezilo jejím negativním projevům vyplývajícím z izolace. Ukázalo se, že
rizika se snižují, pracuje-li zaměstnanec z domu do tří dnů týdně (Broughton, 2007,
nestránkováno). Roli však hrají také další faktory, jako je způsob komunikace s nadřízenými
a spolupracovníky nebo povaha zaměstnance, protože lidé více sociálně orientovaní budou
spíše trpět prací o samotě než ti, kteří sociální kontakty nevyhledávají ani v nepracovním životě.
3.2.1 Profesní a sociální izolace
Existují důkazy, že zaměstnanci pracující z domova mají omezené možnosti profesního
rozvoje a ztížený kariérní postup (Cooper, Kurland, 2002, s. 526). Izolaci od pracovního
prostředí a aktivit spojených s místem pracoviště, která ve svém důsledku ztěžuje pracovníkům
kariérní postup, lze souhrnně označit jako profesní izolaci (Beauregard, Basile, Canonico,
2013, s. 56). Hill v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že zaměstnanci pracující
z domova se méně vyskytují v pracovním kolektivu, ztrácí svůj vliv a bývají vyloučeni
z neformálních informačních toků (Hill et al., 2003, s. 224). Může se to projevovat tím
způsobem, že nebudou vědět, jak reagovat na různé pracovní podněty. „…profesně izolovaní
vzdálení pracovníci méně věří ve své schopnosti a vědomosti, což je může uvrhnout v nevýhodu
při výkonu jejich práce“ (Golden, Veiga, Dino, 2008, s. 1413, přeloženo autorkou práce). Méně
času stráveného v kanceláři navíc znamená být v organizaci méně viditelný. Riziko, že jedinec
pracující z domu bude manažery přehlížen a nedostane se mu za práci odpovídajícího
ohodnocení – třeba v podobě povýšení, tak stoupá. Ve snaze zviditelnit se a dosáhnout
kýženého úspěchu pak mohou tito pracovníci zvyšovat své pracovní úsilí, které může vést až
k workoholismu (Hill et al., 2003, s. 224).
Zaměstnanci se kolikrát rozhodnou, že radši nebudou pracovat z domu vůbec, než aby
ohrozili svou kariéru. Například v již vícekrát zmiňovaném experimentu Nicholase Blooma
vyšlo najevo, že obavy o kariéru společně s pocity osamělosti při práci z domova byly hlavními
motivy, proč téměř půlka ze zaměstnanců, kteří se experimentu zúčastnili, po jeho skončení
chtěla pracovat už jen z kanceláře (Bloom et al., 2013, s. 8). Ve výzkumu je v návaznosti
vysvětleno, že se projevilo známé pořekadlo „sejde z očí, sejde z mysli“. Nadřízení si většinou
nevšímali zvýšeného pracovního výkonu zaměstnanců, kteří pracovali z domu a odměňovali je
s menší pravděpodobností než ty méně produktivní, kteří zůstali v kanceláři (tamtéž, s. 17). Na
základě prokazatelné stagnace kariérního postupu se pak uvažuje o tom, že práce z domova je
vhodnější spíše pro zaměstnance, kteří nemají příliš velké ambice ohledně své kariéry.
28

„Zaměstnanci, kteří pracují převážně z domova cítí, že hlavní uspokojení a důležité životní
události jim přináší život mimo práci a kariéra pro ně není prioritou“ (Beauregard, Basile,
Canonico, 2013, s. 55, přeloženo autorkou práce).
Sociální izolace se při práci z domova projevuje pocitem, že jedinec je vyloučen
z pracovního kolektivu, a to jak fyzicky, tak z hlediska komunikace, přičemž trpí nedostatkem
sociální podpory ze strany kolegů. Ztrácí pocit sounáležitosti a hůře se identifikuje s organizací
i její kulturou (Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 28). Mnozí z domácích pracovníků si
stěžují, že kvůli své nepřítomnosti v kanceláři přichází o důležité informace a mají pak pocit,
že nejsou součástí kolektivu (tamtéž, s. 30). Nedostatek sociální podpory navíc může
u pracovníků vyvolávat až pocity nejistoty a nedostatku důvěry ve vlastní schopnosti, což opět
ohrožuje jejich pouto ke společnosti, pro kterou pracují (Mann, Holdsworth, 2003, s. 202). Pro
zaměstnance, kteří jsou náchylnější k pocitům osamělosti je proto důležité, aby pokračovali
v neformální komunikaci s kolegy a setkávali se s nimi i mimo pracovní proces (Beauregard,
Basile, Canonico, 2013, s. 32–33). Někteří z jedinců pracujících z domova si pochvalují, že
díky práci z domova zvládli rozlišit „skutečné přátele“, s kterými nadále udržují kontakt od
těch, kteří pro ně zůstali jen pracovními kolegy (Tietze, Nadin, 2011, s. 329).
Stejně jako vyšší produktivita není vždy výhodou práce z domova, tak izolace od
pracovního kolektivu není vždy její nevýhodou. Zdaleka ne všichni pracovníci totiž mají
potřebu komunikovat se svými spolupracovníky tváří v tvář. Jsou tací, kteří si užívají odpoutání
se od organizační kultury a ve snížené interakci s dalšími pracovníky vidí značnou výhodu,
protože jim dává pocit větší autonomie a flexibility (Fonner, Roloff, 2010, s. 355).
Dalším z kladů snížené interakce se spolupracovníky, který stojí za zmínku, je posílení
pouta s rodinnými příslušníky. Zatímco vztahy s kolegy, nadřízenými a podřízenými na
pracovišti se vlivem omezeného sociálního kontaktu spíše zhoršují, komunikace tváří v tvář
s členy rodiny je prohloubena a pocit sounáležitosti s nimi posílen. „Ta samá vzdálenost, která
nutí pracovníky, aby byli závislí na elektronické komunikaci a ztěžuje tak komunikaci s kolegy
v kanceláři, zároveň skýtá potenciál pro bohatší interakci s ostatními, jako je rodina“ (Golden,
2006, s. 322, přeloženo autorkou práce). Z uvedeného vyplývá, že je-li člověk sociálně izolován
od pracovního kolektivu, automaticky to neznamená, že je sociálně izolován od celého svého
okolí, protože nedostatek interakcí s kolegy si může vynahradit komunikací tváří v tvář se
svými nejbližšími.
3.2.2 Závislost na informačních a komunikačních technologiích
Zaměstnanci pracující z domova jsou velmi závislí na ICT, které jim slouží jako hlavní
prostředek komunikace se spolupracovníky a nadřízenými. Elektronická komunikace je však
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v jistém ohledu problematická, protože nezahrnuje situační kontext, který je mnohdy klíčový
ke správné interpretaci zpráv mezi pracovníky (Golden, 2006, s. 322). Často je možné setkat se
s názory, že „…technologie nikdy plně nenahradí bohatost komunikace tváří v tvář“ (Golden,
Veiga, Dino, 2008, s. 1418, přeloženo autorkou práce). Vlivem komunikace prostřednictvím
technologií může docházet k různým nepochopením, časovým prodlevám a proces komunikace
jako takový je značně ztížený. V dnešní době jsou k dispozici nástroje umožňující například
videohovory, které mají potenciál tuto situaci řešit, nicméně nakonec to jsou stejně zprávy, emaily či telefonáty, které bývají nejčastěji využívány pro kontaktování zaměstnanců pracujících
z domu.
Komunikační bariéry při práci z domova jsou také důvodem, proč se některé z velkých
společností jako je Yahoo! a IBM, které dříve práci z domova propagovaly, rozhodly, že
pracovníky vrátí zpátky do kanceláří. Důvodem je orientování se na složitější produkty, což
vyžaduje fyzickou přítomnost zaměstnanců na pracovišti, která by jim zajišťovala vyšší míru
interakce (Lauder, 2017, nestránkováno). Potřeba vyřešit problém vyžadující diskuzi, výměna
zkušeností, realizace nových nápadů či posílení organizační kultury – to vše jsou situace, kdy
komunikace prostřednictvím ICT selhává a kdy se negativně projevuje izolovanost
zaměstnanců pracujících z domova.
Dále se k využívání ICT váží také rizika, že se některá z technologií nezbytných pro
práci pokazí a zaměstnanec náhle nemůže pokračovat v pracovní činnosti. Zatímco v kanceláři
by si rozbitý telefon jednoduše vyměnil za jiný, tak doma tu možnost nemá. V případě výpadku
elektřiny je domácí pracovník odkázán sám na sebe, snižuje se mu efektivita práce a prohlubuje
se jeho osamělost, zatímco v kanceláři zaměstnavatele by na tom byli všichni stejně a společně
se přes tu nepříznivou situaci přenesli. Jsou dokonce zaměstnanci, kteří se cítí provinile, když
je některá z technologií zradí, ač to vůbec nemusí být jejich zaviněním. Vnímají jako neférovou
skutečnost, že všichni v sídle zaměstnavatele pracují, zatímco oni sami ne. A i když se
technická závada dotýká všech zaměstnanců, tak ti, kteří jsou doma shledávají jako frustrující
fakt, že se dozvídají jako poslední, co a proč se děje, stejně jako kdy se to vyřeší. Závislost na
ICT tak může zvyšovat pocity izolace, a to zvláště tehdy, když některá z technologií nefunguje
tak, jak by měla. Není pak překvapením, že zaměstnanci pracující z domova, kteří mají
k dispozici pro práci dostačující a funkční technologická zařízení, jsou spokojenější než ti, kteří
je nemají (Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 45–47).
Značným problémem práce z domova v souvislosti s využíváním ICT je „dostupnost“
pracovníků, kdy se od nich očekává, že když mají volnou pracovní dobu, tak jsou neustále
k dispozici. Zákoník práce neupravuje rozvržení pracovní doby pro zaměstnance pracující
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doma, kteří si ji tak mohou upravit dle svých potřeb (Plešková, Čarská, Vajsová, 2013,
nestránkováno), na druhou stranu ale ani neklade nároky na zaměstnavatele ohledně toho, kdy
může po zaměstnanci něco požadovat (Krčmářová, Bejšovcová, 2011, nestránkováno).
„Obrovská mýlka je, že lidé považují home office hlavně za benefit jako tu vidinu „nemusím
chodit do práce“. Přitom díky dostupnosti moderních technologií nastala situace, že je ten
člověk k dispozici 24 hodin denně a sedm dní v týdnu“ (Holanová, 2016, nestránkováno).
Nadřízení tak mohou mít pocit, že zaměstnance pracující z domova mohou kontaktovat
a úkolovat kdykoliv se jim to hodí a nerespektují jejich právo na soukromí. Vhodným řešením
je na tomto místě především správně nastavená komunikace, kdy je definováno, jak bude
probíhat předávání úkolů (Krčmářová, Bejšovcová, 2011, nestránkováno).
Dalším úskalím je častá nedůvěra manažerů v domácí pracovníky, v to, že budou svou
práci vykonávat svědomitě. Manažeři mohou vnímat izolaci těchto pracovníků od ostatních,
které mají pod neustálým dohledem v kanceláři, jako podnět, aby jejich práci soustavně
kontrolovali (Pyöriä, 2011, s. 5). Existují dokonce manažeři, kteří jsou přesvědčeni, že když
jim pracovník hned nezvedne telefon, znamená to, že se nevěnuje práci ale jiným aktivitám
(Tietze, Nadin, 2011, s. 328). Nepřítomnost pracovníka v místě pracoviště zaměstnavatele tak
vede nepochopení a negativním emocím na obou stranách a u pracovníka to může mít za
následek prohlubující se pocity izolovanosti od ostatních. Nadřízení by si měli uvědomit
skutečnost, že své pracovníky mají posuzovat podle reálných výsledků jejich práce, nikoliv
podle toho, kolik času stráví za kancelářským stolem. To se však neobejde bez důvěry, a dokud
se manažeři nesmíří se ztrátou přímé kontroly nad zaměstnanci pracujícími z domu a nezačnou
důvěřovat v jejich schopnosti odvádět včas kvalitní práci, tento režim práce nebude nikdy
efektivní (Pyöriä, 2011, s. 5).
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4

HARMONIZACE OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA JEDINCŮ
PRACUJÍCÍCH Z DOMOVA
Mít správně vyvážený osobní/rodinný a pracovní život a být s oběma životními sférami

spokojen, je snem mnohých pracovníků. Je však velmi těžké nastavit hranice mezi jedním
a druhým tak, aby pracovník nezanedbával svou kariéru a zároveň vedl uspokojivý společenský
život, jeho životní partner s rodinou nestrádal, a k tomu si ještě našel čas sám na sebe. Jeví se
to o to náročnější, protože obě sféry jsou neodlučitelnou součástí života a mají tendence se
neustále prolínat a různě jedna do druhé zasahovat, a to ať už pozitivně, nebo negativně.
Jak v české, tak v zahraniční literatuře je v souvislosti k této problematice hojně užíván
pojem „work-life balance“, který odkazuje k rovnováze neboli harmonii mezi prací a životem.
Junová jej však kritizuje, protože odděluje sféry, které jsou neoddělitelně spjaté – práce je
součástí života a nalézání rovnováhy mezi tím, co život zahrnuje, se jí tak jeví jako nesmyslné.
Pojem lze přeložit jako výstižnější slaďování/harmonizace soukromého a pracovního života,
přičemž soukromá sféra zahrnuje jak rodinu, tak širší sociální okolí, zájmy a další aktivity
(Junová, 2012, s. 9–10). Toto slaďování může probíhat na více úrovních, a sice úrovní
společenské, firemní a osobní. Zatímco první dvě úrovně se týkají vytváření možností pro
skloubení pracovní a soukromé sféry, „…na osobní úrovni se jedná o schopnost zachovat si
rovnováhu v soukromém a pracovním životě a žít spokojený a vyrovnaný život“ (tamtéž, s. 11).
Já se vzhledem k zaměření bakalářské práce budu zabývat právě tou třetí úrovní, která se týká
individuálních kompetencí pracovníků. Konkrétně se zaměřím na to, jak zvládají rozlišovat
mezi prací a soukromím pracují-li z domova a jak se jim daří obě sféry skloubit, přičemž by se
dalo říci, že rovnováha nastane tehdy, jsou-li jedinci spokojení s tím, kolik času a energie
investují do každé z nich.
4.1

Nejasnost hranic mezi prací a soukromím
Průvodním jevem práce z domova je splývání hranic mezi prací a soukromím. Tento jev

není nutně škodlivý, nebo prospěšný – vždy záleží na okolnostech, možnostech pracovníka
a jeho schopnostech náležitě si nastavit podmínky práce. Někteří upozorňují na důležitost „čáry
v prostoru“, tedy určitého prostorového oddělení pracovního a nepracovního. Bierzová
pojednává o významu dojíždění do práce pro ustanovení hranic mezi jedním a druhým.
V okamžiku, kdy je práce přesunuta domů – do místa, kde se schází rodina a odehrávají se
nepracovní aktivity, dochází k prolínání sféry práce a soukromí. Pro mnohé pak může být
značně náročné vytyčit si hranice mezi tím, kde končí práce a začíná osobní či rodinný život.
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V horším případě to může vést až ke konfliktu rolí, negativním emocím a workoholismu
(Bierzová, 2008, s. 25–26).
Propojení pracovního a domácího prostředí může pro pracovníky znamenat významnou
změnu v oblasti rodinných vztahů. Častým důvodem pro volbu práce z domova bývá péče
o děti. Ve snaze skloubit své pracovní povinnosti s těmi rodinnými tak někteří zaměstnanci volí
práci z domova jako jediné přijatelné východisko a ve výsledku u nich může docházet ke
konfliktu rolí a nárůstu stresu (Sullivan, Lewis, 2001, s. 125). Souvisí to zejména s nejasným
vymezením rolí, k čemuž se vážou otázky typu: Jak být efektivní pracovník a zároveň rodič?
„Mísení rolí může vztahy a dění na domácí půdě výrazně komplikovat“ (Krčmářová,
Bejšovcová, 2011, nestránkováno). Jedinec pracující z domu většinou potřebuje pro svou práci
klid, to se ale těžko vysvětluje zejména dětem, které vidí, že je jejich matka či otec doma
a vyžadují si pozornost. Pro ilustraci uvedu příklad Toma z případové studie realizované
autorkami Tieze a Musson. Tom, aby uhájil potřebný klid na práci, měl vlastní pracovnu, kam
ostatní měli zakázáno chodit v době, kdy pracuje. Snažil se tak minimalizovat interakci
s rodinou během své pracovní doby. Vedlo to však k pocitům viny, kdy cítil, že je sice doma,
ale ne jako otec, což především pro jeho mladšího syna bylo velmi těžko pochopitelné (Tietze,
Musson, 2010, s. 151). „Shledával tuto souběžnou „přítomnost a nepřítomnost“ sebe v roli
otce jako náročnou pro sloučení s představou, jak by se otec měl chovat“ (tamtéž, s. 151,
přeloženo autorkou práce).
Neschopnost oprostit se od rodinné role v čase, který normálně bývá vyhrazen pro práci,
anebo naopak oprostit se od práce v čase vyhrazeném pro rodinu, může být značnou komplikací
rodinných vztahů. Ovšem ti, kteří tím trpí, nemusí být pracovníci samotní, ale v některých
případech to mohou být spíše jejich partneři. Jeden z výzkumů konstatuje, že spokojenost
partnerů domácích pracovníků klesá se zvyšující se intenzitou práce z domova. Zatímco domácí
pracovníci bývají vesměs spokojení se svým pracovním režimem, jejich partneři mohou
pociťovat zvýšenou míru stresu. Tento paradox se vysvětluje tím, že ač jsou tito pracovníci
svým partnerům a rodině fyzicky blíže, vlivem práce se od nich distancují – jako by doma byli
i nebyli. Nezřídka pracují i o víkendech a přenáší si příliš mnoho pracovních problémů do
rodinné sféry, což se neblaze podepisuje právě na spokojenosti jejich partnerů (Vittersø et al.,
2003, s. 223–224).
I přes možné problémy, značné části pracovníků toto propojení pracovní a soukromé
sféry připadá ideální a stejně tak rodina bývá většinou spokojenější. Domácí pracovníci
vykazují lepší pracovní výsledky a jako bonus mohou trávit více času se svými nejbližšími
a upevnit tak důležité vztahy, které jim přináší štěstí a zvyšují (nejen) pracovní spokojenost
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(Donkin, Gibson, 2002, s. 10). K prolínání tedy dochází, ale je už na pracovnících, zda a jak se
s tím zvládnou vypořádat, jestli jim to bude benefitem práce z domova, anebo přítěží. Velmi
zdůrazňována bývá nutnost, aby si vytvořili strategie pro fyzické, časové i psychické oddělení
práce a soukromí (Peters, van der Lippe, 2007, s. 445).
4.1.1 Konflikt práce a soukromého života
Předpokladem práce z domova jakožto jednoho z flexibilních pracovních úvazků je, že
by měla napomáhat slaďování sféry práce a soukromí. Pracovníci jsou blíže svým rodinám,
zvládají vykonávat placené zaměstnání i v případech, kdy by to za jiných okolností bylo
problematické, jsou méně ve stresu a mohou flexibilně reagovat na požadavky obou
oblastí – jak pracovní, tak soukromé/rodinné. Od práce z domova se tedy očekává, že umožní
nastolit lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, že zajistí lepší work-life
balance. Zda je tento předpoklad skutečně naplňován, to už je věc druhá. „Rovnováha mezi
prací a rodinou je populárním tématem výzkumů zaměřených na práci z domova. V podstatě
jsou na to dva pohledy: Práce z domova je součástí problému (zvětšuje konflikt), nebo je
součástí řešení (zmenšuje konflikt)“ (Vittersø et al., 2003, s. 205, přeloženo autorkou práce).
Současné technologie umožňují flexibilitu místa, času a způsobu vykonávání pracovní činnosti
a v důsledku práce proniká do prostoru a času obvykle vyhrazených pro rodinu a osobní život
(Jones, Burke, Westman, 2006, s. 26). Ne vždy tak může proces slaďování probíhat ideálním
způsobem a dochází pak k různým pnutím, kdy jedna sféra zasahuje do druhé více, než by bylo
žádoucí.
Harmonizace soukromého a pracovního života je jedním z hlavních důvodů pro volbu
práce z domova (Rupietta, Beckmann, 2016, s. 10), a proto je zásadní, aby jí bylo opravdu
dosahováno. Na jedné straně jsou tvrzení, že práce z domova skutečně vede k lepší rovnováze
mezi oběma sférami, a to díky tomu, že umožňuje pracovníkům, aby si sami rozvrhovali svůj
čas a minimalizovali tak narušování soukromé domény prací a opačně (Fonner, Roloff, 2010,
s. 340). Na straně druhé ale existují tvrzení vypovídající o opaku. Hovoří se o přílišném
rozpínání práce do nepracovní sféry života, nadměrném pracovním tlaku a nepochopení ze
strany rodiny (Russell, O’Connell, McGinnity, 2007, s. 20). „Přestože práce z domova může
mnohým zaměstnancům pomoci dosáhnout lepší work-life balance, stejně tak to může ztížit“
(Church, 2015, s. 84, přeloženo autorkou práce). Obecně však převládá spíše tvrzení, že práce
z domova napomáhá slaďování práce a soukromí. Nicméně není tomu tak vždy a je poměrně
dost případů, kdy harmonizace neprobíhá dle očekávání pracovníka, ani jeho nejbližších. Než
bych se dopodrobna zaobírala jednotlivými případy, zaměřím se na důvody, proč k pnutím mezi
pracovní a soukromou sférou dochází.
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Uvádějí se dvě situace, proč při práci z domova nebývá dosaženo rovnováhy mezi
pracovním a nepracovním životem. Jednou z nich je, když práce příliš zasahuje do rodinného
života, zatímco druhou je přesně opačná situace, kdy rodina příliš vstupuje do pracovního
procesu. V anglicky psané literatuře tuto problematiku vystihují pojmy „work-life conflict“
a „life-work conflict“, přičemž tyto konflikty jsou definovány intenzitou, s jakou jedno
zasahuje do druhého (Fonner, Roloff, 2010. s. 339).
Významně častější je případ, kdy práce zasahuje do rodinného či osobního života
(Golden,

2006,

s. 334).

Pracuje-li

jedinec

z domova,

problémem

bývá

neustálá

všudypřítomnost práce, která pracovníka, nemá-li vytyčené hranice a pevnou vůli, může
pronásledovat napříč všemi aktivitami v domácím prostředí (Russell, O’Connell, McGinnity,
2007, s. 8). Bývají uváděny dva způsoby, jak se projevuje nežádoucí vměšování práce do
rodinného života. První z nich vyplývá z času, který pracovník věnuje práci na úkor rodiny
(Lapierre et al., 2015, s. 807). Jak jsem uváděla v předchozí kapitole, při práci z domova roste
riziko přesčasové práce, protože v okamžiku, kdy pracovník není fyzicky oddělen od svého
pracovního prostoru, může ho to svádět k častějšímu preferování práce před rodinou. Rodinní
příslušníci pak pracovníkovo nadměrné úsilí vnímají negativně o to více, že jej mají neustále
na očích. Tímto způsobem čas strávený plněním pracovních úkolů jedince odpoutává od plnění
rodinné role, což může vyvolávat nežádoucí emoce a konflikty. Druhý ze způsobů se týká
přenášení pracovních problémů do rodinného života, což v důsledku vede k neschopnosti plně
se zapojit do rodinných aktivit a vzniku konfliktů (tamtéž, s. 807).
Výstižně se k tématu zasahování práce do soukromé sféry při práci z domova
vyjádřil Vittersø: „Naše domovy a místa, kde trávíme volný čas, jsou oblastmi pro úkoly, které
se vyznačují rutinou jako je úklid, příprava jídla, vypravování dětí na kroužky a jejich následné
vyzvedávání atd. Oproti tomu pracovní život je náročnější a atraktivnější, v práci je „zákonem“
být kreativní. Proto lidé mají tendence věnovat více a více svého času a energie pracovní
činnosti i za cenu rodinného života“ (Vittersø et al., 2003, s. 222, přeloženo autorkou práce).
Zejména

lidé

na

zodpovědné

a náročné

pracovní

pozici,

jež

vyžaduje

velkou

míru angažovanosti, si mohou v domácím prostředí nechtěně přenášet práci do dalších aspektů
svého života, do kterých by zasahovat neměla.
K druhé variantě, kdy rodina má tendenci zasahovat do pracovní činnosti, dochází sice
méně častěji, ale za okolností, kdy má pracovník na starost péči o závislé rodinné příslušníky
(zejména tedy děti), to není situace až tak neobvyklá. Rodina tak vstupuje do práce hlavně
narušením klidu a pracovního prostoru. Pro rodinné příslušníky totiž může být velmi těžké
pochopit, že přítomnost partnera (otce), nebo partnerky (matky) doma automaticky neznamená,
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že je pro ně tento člověk k dispozici kdykoliv si to budou žádat. Tento pracovník pak často musí
nastavovat svým blízkým pravidla, že nesmí být rušen a jak se k němu mají chovat, když zrovna
pracuje. Stejně tak někdy může být náročné vysvětlit partnerovi/partnerce, že být doma vždy
neznamená mít více času na domácí práce (Tietze, Nadin, 2011, s. 328–329). Zároveň jedinec
pracující z domova může považovat za náročné nevěnovat se požadavkům rodinných členů,
kteří často vyžadují pozornost v danou chvíli intenzivněji, než pracovní úkoly (Golden, Veiga,
Simsek, 2006, s. 1342).
4.1.2 Strategie efektivního zvládání práce z domova
Veškeré benefity, které přesun práce do domácího prostředí může přinášet, rozhodně
nelze považovat za automatické. Nastolení rovnováhy mezi pracovním a nepracovním životem
při práci z domova vyžaduje značnou sebedisciplínu, která bývá založena na odlišování jednoho
od druhého. Rozlišování mezi prací a soukromím však nemusí být tak striktní, jak se někdy
uvádí, že je potřeba. V zásadě existují dvě základní strategie, jak k práci z domova přistupovat
a jak se vyrovnávat s jejími nároky. První z nich je strategie segmentace, která spočívá
v pevném oddělení pracovního od nepracovního, ať už z hlediska času, nebo rolí (Jones, Burke,
Westman, 2006, s. 74). Pracovníci uplatňující tuto strategii si napevno určují, kdy se věnují
práci a kdy rodině či osobním záležitostem a zároveň se snaží maximálně zabraňovat mísení
rolí a splývání pracovní sféry se sférou soukromou – například mají vlastní pracovnu oddělenou
od zbytku domácnosti a striktně se vyhýbají jakékoliv pracovní činnosti během doby vyhrazené
pro rodinu (Lapierre et al., 2015, s. 808). Oproti tomu stojí strategie integrace, kdy pracovníci
kombinují pracovní úkoly s nepracovními záležitostmi a sféra práce se sférou soukromou tak
přirozeně splývají (tamtéž, s. 808). Jsou zaměstnanci, kterým vyhovuje udržovat pracovní život
od toho osobního více oddělený, zatímco jiní preferují mít je vzájemně propojené a splývání
hranic vítají. Kterou strategii si pracovníci volí, závisí na jejich osobních preferencích, a poté
také na rodinném zázemí a rolových očekáváních.
Vznikají různé zásady a návody, které když budou pracovníci dodržovat, tak by měli
bez větších problémů zvládat práci z domova i přes všechny její nástrahy. Basile a Beauregard
na toto téma uskutečnily výzkum zabývající se konkrétními strategiemi, které používají
výkonní dálkově pracující zaměstnanci, aby jim práce negativním způsobem neovlivňovala
osobní život a naopak. Správným zavedením a dodržováním těchto strategií a zásad by
pracovníci měli dosáhnout jak požadovaného pracovního výkonu, tak harmonie mezi prací
a soukromým životem. Nejčastěji využívanou strategií je vytvoření fyzické bariéry, tedy
oddělení prostoru pro pracovní aktivity od prostoru, který je využíván rodinou. Ideální je třeba
mít doma kancelář s dveřmi na zámek. Zamčení dveří pro pracovníka symbolizuje konec práce
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a snadněji se tak přeorientuje od pracovních aktivit k těm domácím či rodinným. Další strategie
se váže k překonávání tendencí pracovat přesčas. Spočívá v tom, že si pracovník vytvoří
závazky k dalším lidem, aby musel práci občas přerušit a udržoval zdravé sociální kontakty. To
může zahrnovat ať už schůzku s přáteli se společným venčením psů, nebo přípravu večeře
dětem. Jako účinné se jeví také behaviorální strategie. Týkají se například neodpovídání na
telefon po určité hodině, nebo vypínání počítače po skončení práce. Pracovníci tak odolávají
potřebě pracovat nad rámec obvyklé pracovní doby a lépe rozlišují mezi časem vyhrazeným
pro práci a časem určeným pro nepracovní aktivity. Posledním z uváděných nástrojů je
komunikativní taktika, která se týká dohody s ostatními členy domácnosti. Spočívat může třeba
v tom, že jsou domluvené hodiny, kdy pracovník nesmí být vyrušován dalšími členy
domácnosti, ať už je doma celá rodina, nebo jenom děti. Pracovník tak získá dostatečný klid na
práci v určených hodinách a o to více pozornosti pak může věnovat rodině (Basile, Beauregard,
2016, s. 107–108).
Martoch ve své knize o práci z domova klade důraz na vytvoření příjemného pracovního
prostředí. Je jedno, zda se jedná o oddělenou místnost, nebo pouze pracovní kout, důležité je,
aby byl prostor dostatečně zajištěn pro výkon dané profese. Vytvoření odpovídajícího
pracovního prostoru by mělo napomoci oddělit pracovní život od rodinného, zvýšit produktivitu
a nevyrušovat další členy rodiny při jejich běžných denních činnostech (Martoch, 2012,
s. 58 – 59). V návaznosti jsou pak uvedeny tipy na rituály pro přeladění se z aktivit osobního
života do pracovní činnosti a opačně. Potřebuje-li se člověk naladit na práci, může mu pomoci
obléknout se do formálního pracovního oděvu a celkově upravit svůj zevnějšek tak, jako by šel
do práce. Má-li pracovník děti, měl by začít pracovat až když odejdou do školy a zároveň je
vhodné, aby měl kolegu, kterému by pravidelně každé ráno volal a říkal mu program svého
pracovního dne. Nakonec je ideální vstoupit do své pracovny, pomyslně zamknout dveře
a nenechat se už ničím vyrušovat. Do rituálů pro přechod z pracovního režimu do nepracovního
pak Martoch doporučuje vypnout počítač a zamknout pracovnu. Dále převléknout se
z pracovního oděvu a naplánovat si nějakou sportovní aktivitu na dobu, kdy by měl pracovník
obvykle končit, aby práci musel skutečně přerušit. V každém případě je vhodné opustit na
nějakou dobu dům, aby se člověk od práce psychicky odpoutal a při návratu měl pocit, jako by
přišel domů, nikoli do pracovny (Martoch, 2012, s. 62).
Návody a strategie pro efektivní práci z domova jsou různé a odlišná je také jejich
účinnost pro konkrétní jedince. Nakonec to stejně závisí na osobním nastavení jedinců, jejich
motivaci, pracovních podmínkách a rodinné situaci. Nelze opomíjet individualitu každého
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pracovníka, přičemž strategie, které fungují u jednoho z pracovníků, se u jiného mohou zcela
míjet účinkem a naopak.
4.2

Práce z domova a gender
Mnoho studií se při zkoumání fenoménu práce z domova zabývalo také odlišnostmi

mezi muži a ženami. Z hlediska genderu byl tento styl práce nejvíce zkoumán v souvislosti
s rodinou, a to zejména v situacích, kdy má pracovník závislé děti. Možnosti harmonizace práce
a rodiny, zvládání stresu, pracovní strategie, rolová očekávání i důvody pro volbu práce
z domova, to vše se může mezi pohlavími lišit.
V literatuře zabývající se prací z domova se obvykle uvádí, jak je tento pracovní režim
vhodný především pro ženy, a to z důvodu možnosti kombinování péče o děti a placeného
zaměstnání (Hilbrecht et al., 2013, s. 132). Realita je ovšem taková, že mezi takto pracujícími
zaměstnanci převažují muži, což do značné míry vyplývá z charakteru povolání, která lze
vykonávat z domu. Zpravidla se jedná o práci v oboru informačních technologií a manažerskou
činnost, kde je výrazná převaha mužů nad ženami nehledě na to, zda pracují z domu, nebo
tradičně z kanceláře (Powell, Craig, 2015, s. 576). Nejen, že z domova pracují více muži, ale
také se uvádí, že je pro ně tento pracovní režim vhodnější. „…dosavadní poznatky o této formě
práce u nás svědčí spíše o tom, že je více využitelná (i vhodnější) pro muže než pro ženy. Pro
ženy představuje daleko větší zátěž z hlediska organizace práce, neboť u nich dochází v daleko
větší míře než u mužů k prolínání péče o rodinu a děti s jejich prací, což může, ale také nemusí
být vždy výhoda“ (Maříková, 2002, s. 72).
Pro obě pohlaví je zásadním motivem pro práci z domu rodinná situace. Vyplývá to ze
skutečnosti, že zaměstnanci, kteří se rozhodnou pro práci z domu, mívají častěji partnera a děti
do 16 let věku (Rupietta, Beckmann, 2016, s. 10). Hlavní rozdíl spočívá v tom, že pro ženymatky je motivací a zároveň největší hodnotou práce z domu péče o děti, zatímco pro mužeotce je tento režim práce spíše příležitostí trávit s dětmi více času, nicméně prioritou pro ně
zůstává práce samotná, nikoli děti (Hilbrecht et al., 2013, s. 137–138). To se pak odráží
i v pracovním výkonu mužů oproti ženám. Pracují-li z domu, muži jsou výrazně produktivnější,
protože se nemusí tolik starat o děti a mohou tak věnovat více času pracovní činnosti, kdežto
ženy se primárně věnují nepracovním povinnostem na úkor pracovního výkonu (Powell, Craig,
2015, s. 585–586). Zatímco tedy ženy pracující z domova získanou flexibilitu využívají, aby
skloubily pracovní požadavky s těmi rodinnými, muži flexibilitu využívají pro dodatečnou
placenou práci (Sullivan, Smithson, 2007, s. 450). Z tohoto rozdělení pak vychází i strategie,
kterou si pro práci osvojují. Ženám je bližší strategie integrace, protože častěji pracují ve
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sdílených prostorech jako třeba v obývacím pokoji, aby byly blíže dalším členům rodiny
a mohly práci kombinovat s péčí o ně a o domácnost. Muži naopak využívají spíše strategii
segmentace, mívají oddělenou pracovnu a když se věnují práci, tak nechtějí být vyrušováni.
Rozdělení rolí v domácnosti z hlediska genderu je u práce z domova relativně často
řešeným tématem. Potenciál práce z domova spočívá v tom, že může narušit genderový
stereotyp, kdy jsou role a povinnosti v domácnosti rozděleny na tradiční ženské a mužské.
Opak je však pravdou. „Celodenní fyzická přítomnost ženy doma do značné míry předurčuje
její zvýšenou zodpovědnost za chod domácnosti a péči o děti i přesto, že se musí věnovat výkonu
práce. Rozdělení rolí u žen s dětmi v naprosté většině případů odráží tradiční model, kdy muž
je chápán jako živitel rodiny a žena se věnuje péči o děti a domácnost“ (Šindlerová, 2006,
s. 17). U takto pracujících žen je reálnou hrozbou zvýšená míra stresu a přepracování, přesto
ale tento model rozdělení rolí chápou jako přirozený a většinou i správný (tamtéž, s. 18). Muži
oproti tomu v domácím prostředí ještě více upevňují svou roli živitele rodiny a s péčí o děti
pouze vypomáhají (Hilbrecht et al., 2013, s. 137–138).
Ženy pracující z domova věnují domácím a rodinným povinnostem více času než jejich
partner i než jiné ženy, které z domu nepracují (Powell, Craig, 2015, s. 581). To znamená, že
ušetřený čas využívají k tomu, aby se mohly věnovat ještě více domácím pracím a péči o děti,
než aby jej věnovaly volnočasovým aktivitám a odpočinku. „…práce z domova je často
výsledkem přesouvání se od placené práce k neplacené práci (domácí práce a péče o děti),
nikoli od placené práce k odpočinkové činnosti“ (Powell, Craig, 2015, s. 585, přeloženo
autorkou práce). Z toho důvodu není překvapivé, že ženám více než mužům hrozí konflikt práce
a rodiny (Kossek et al., 2005, s. 352). Muži pracující z domova věnují domácím pracím a péči
o děti mnohem méně času, přičemž pracovní činnost pro ně zůstává na prvním místě (Hilbrecht
et al., 2013, s. 138). Ovšem ti z otců, kteří získaný čas věnují společným aktivitám s dětmi místo
dodatečné práce většinou zaznamenávají lepší work-life balance (tamtéž, s. 140).
Pracuje-li jedinec z domova, v mnoha případech se stává, že musí rozvrhovat svůj čas
mezi pracovní činnost, domácí práce a péči o děti. Ze získaných poznatků vyplývá, že to jsou
převážně ženy, kterých se to týká a které upravují svůj pracovní rozvrh tak, aby se mohly
věnovat dalším závazkům. Ženy-matky považují často za svou povinnost pečovat o děti
a domácnost nehledě na to, zda pracují či nikoliv. V takových případech pak je na zvážení,
nakolik je naplňována představa o rovnováze mezi prací a soukromým životem. Oproti tomu
muži při práci z domova prožívají méně stresu, více si užívají volného času a celkově se jim
daří lépe nastolit rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Z toho důvodu by se dalo
konstatovat, že navzdory všem předpokladům, z hlediska genderu je práce z domova vhodnější
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spíše pro muže než pro ženy, protože ti dokáží lépe těžit z výhod flexibilního uspořádání práce.
U žen práce z domova mnohdy znamená pouze nejlepší přijatelnou možnost, jak skloubit
zaměstnání s péči o rodinu a domácnost. Nicméně nelze opomenout fakt, že výzkumy se
nejvíce zaměřují na pracovníky v roli rodičů závislých dětí, přičemž také nelze vyloučit určitou
míru generalizace daných zjištění. Navíc v okamžiku, kdy z domu pracuje muž nebo žena bez
dětí, genderové rozdíly se do značné míry mohou stírat.
4.3

Spokojenost v kontextu práce z domova
Velmi často zkoumaným jevem v souvislosti s prací z domova je spokojenost takto

pracujících jedinců. Vyšší míra spokojenosti je jedním z výsledků správně zvládnuté
harmonizace osobního a pracovního života. Pro začátek je však důležité vymezit, co je
zkoumáno, hovoří-li se o spokojenosti pracovníků. Autoři zpravidla mívají na mysli pracovní
spokojenost, tedy spokojenost vyplývající ze vztahu k práci. „Pracovní spokojenost můžeme
chápat jako příjemný nebo pozitivní emocionální stav plynoucí z hodnocení něčí práce nebo
pracovní zkušenosti. Dá se také chápat jako spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními
podmínkami. (…) Pracovní spokojenost se týká postojů a pocitů lidí ve vztahu k práci. Pozitivní
a příznivé postoje k práci signalizují spokojenost s prací. Negativní a nepříznivé postoje k práci
signalizují nespokojenost s prací“ (Wikisofia.cz, nestránkováno). Pracovní spokojenost je
poměrně nejasným tématem při pojednávání o výhodnosti či nevýhodnosti práce z domova.
Výzkumy častěji potvrzují zvýšení spokojenosti (např. Beauregard, Basile, Canonico, 2013,
s. 18; Church, 2015, s. 83), avšak některé uvádějí, že za určitých podmínek může mít tendence
i klesat (Golden, 2006; Golden, Veiga, 2005; Musson, Tietze, 2010, s. 152–153). Obecně by se
dalo říci, že výsledky se odvíjí od skupiny pracovníků, kteří se daného výzkumu zúčastnili.
Promítá se tam nejen typ práce, kterou vykonávají, ale i pohlaví, rodinné zázemí či počet dní
v pracovním týdnu strávených prací doma.
Výsledky výzkumu ve společnosti Acas ukazují, že zaměstnanci, kteří pracují ve větší
či menší míře z domova, jsou výrazně spokojenější než ti, kteří pracují z kanceláře. Jako důvod
je uvedena vyšší míra autonomie a kontroly při práci z domova. Jediné, s čím jsou domácí
pracovníci výrazněji nespokojeni oproti kolegům z kanceláře, je pracovní zátěž (Beauregard,
Basile, Canonico, 2013, s. 18–19). Podobně zkoumala spokojenost s prací domácích
pracovníků také Kossek, která dospěla k závěru, že stupeň spokojenosti těchto pracovníků se
odvíjí od míry kontroly, kterou mají nad tím, kde, kdy a jak pracují (Kossek et al., 2005, s. 361).
Výzkum ve společnosti Acas zároveň naznačuje, že nejspokojenější jsou pracovníci, kteří
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pracují z domu pouze částečně, a to okolo 12 hodin týdně, přičemž spokojenost jim začne
klesat, pracují-li z domova 20 a více hodin (Beauregard, Basile, Canonico, 2013, s. 20).
To, že pracovní spokojenost se do značné míry odvíjí od intenzity práce z domova, tedy
poměru hodin odpracovaných doma versus v kanceláři, bylo předmětem také výzkumů, které
pozitivní přínosy práce z domova částečně zpochybňovaly. Jak uvádí Golden, čím více práce
je vykonáváno na dálku, tím více jsou pracovníci závislí na elektronických komunikačních
prostředcích, čímž se u nich zvyšuje pravděpodobnost pocitů izolace a frustrace, a to může
negativně ovlivnit jejich pracovní spokojenost (Golden, 2006, s. 321). Zřejmá je tedy souvislost
pracovní spokojenosti a sociální izolace, přičemž roli hraje intenzita, s jakou zaměstnanci
vykonávají práci z domu oproti kanceláři. Práce vykonávaná z domova totiž pracovní
spokojenost zvyšuje, ale jen do určitého počtu odpracovaných hodin týdně. Tím se Golden ve
spolupráci s Veigou zabýval v dalším výzkumu, z jehož výsledků vyplývá, že pracovní
spokojenost roste do cca 15 hodin týdně strávených dálkovou prací. Poté se začnou projevovat
spíše negativní aspekty této formy práce a pracovní spokojenost má tendence klesat (Golden,
Veiga, 2005, s. 313). Intenzita práce z domova se na základě poznatků z více výzkumů tedy
jeví být jedním z klíčových faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost domácích pracovníků,
a proto by neměla být při pojednávání o charakteristikách tohoto pracovního režimu opomíjena.
Zásadních faktorů je ovšem více. Někteří autoři například upozorňují na skutečnost, že
pracovníkova spokojenost se může snižovat také narůstajícím množstvím domácích povinností
a starostí o děti, jak jsem koneckonců naznačila v předchozí podkapitole (Wheatley, 2012,
s. 238).
Z uvedeného vyplývá, že vliv práce z domova na pracovní spokojenost není tak
jednoznačně určitelný, jak jej mnozí prezentují. Tvrdit, že při práci z domova se automaticky
zvyšuje spokojenost pracovníků, je poněkud zjednodušující pohled na věc, protože existuje
značné množství faktorů, které do pracovní spokojenosti vstupují a mohou se ve výsledcích
odrážet, a to ne vždy pozitivně. Přestože existují důkazy, že se zvyšuje, jsou vlivy, které ji
mohou snižovat a při součinnosti více takových vlivů může pracovník pociťovat až
nespokojenost. Jsou-li však dodrženy zásady eliminující tyto negativní dopady, pracovní
spokojenost při práci z domova obecně má tendence stoupat. A co více, zaměstnanci pracující
z domova bývají spokojenější nejenom se svou prací, ale také se svými příjmy, což se projevuje
i v životní spokojenosti. Vysvětluje se to tím, že domácí pracovníci jsou zpravidla vysoce
kvalifikovaní a mívají dobře placená zaměstnání (Brenke, 2016, s. 103). Opomíjena by však
neměla být ani osobnost pracovníka a další individuální rozdíly, které také mohou ovlivňovat
pociťovanou míru spokojenosti s prací mimo pracovní kolektiv (Golden, 2006, s. 334–335).
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Jak bývá často zdůrazňováno, práce z domova není pro každého a jsou lidé, kteří by s ní byli
nespokojeni za jakýchkoliv okolností jednoduše proto, že zdrojem pracovní spokojenosti jim je
každodenní sociální interakce s kolegy.
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5

EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ: REFLEXE PSYCHOLOGICKÝCH ASPEKTŮ PRÁCE
Z DOMOVA
Práce z domova nabývá na významu společně s rozvojem ICT a od přelomu tisíciletí se

jí zabývalo mnoho výzkumů s různými výsledky, přičemž část z nich jsem diskutovala
v předchozích kapitolách. Zkoumána byla zejména ve vztahu k pracovnímu výkonu, pracovní
spokojenosti, genderovým rozdílům a sociálním vazbám. Výstupy šetření jsou mnohdy značně
odlišné, což bývá často dáno prostředím a typem pracovníků, kteří se jich zúčastnili. Tato
skutečnost bývá uvedena v limitacích výzkumů společně s doporučeními, kam by se mohlo
ubírat další bádání. Stále tak zůstává mnoho neprozkoumaných oblastí a nové se objevují, tudíž
další výzkumy zaměřené na tuto problematiku jsou žádoucí.
Já jsem se rozhodla empirické šetření, jež je nedílnou součástí mé závěrečné práce,
pojmout jako kvalitativní výzkum a založit jej na analýze polostrukturovaných rozhovorů
s respondenty, kteří z domova pracují. V předchozích kapitolách jsem se věnovala popisu
jednotlivých charakteristik práce z domova a často uváděným výhodám a nevýhodám.
Zdůrazňovala jsem především možná rizika, která se při výkonu práce z domova mohou
projevit. Čerpala jsem z poměrně rozsáhlého množství zdrojů a domnívám se, že získané
poznatky mi poskytly dostatečný teoretický rámec pro to, abych mohla formulovat výzkumnou
otázku, naplánovat vlastní výzkumné šetření a realizovat jej.
5.1

Cíl šetření a výzkumné otázky
Cílem šetření je identifikovat pociťované výhody a nevýhody práce z domova

a zjistit, zda je tato forma práce pro zaměstnance skutečně tak přínosná, jak se uvádí. Upozornit
bych tedy chtěla především na úskalí, kterým respondenti při práci z domova mohou čelit.
Dílčím cílem pak je odhalit, jestli a jakým způsobem takto pracující zaměstnanci udržují
hranice mezi prací a soukromím a jak se jim daří obě sféry harmonizovat.
Aby byl výzkum vhodně zacílen, je nezbytné kromě cíle samotného definovat také
výzkumné otázky. „Výzkumné otázky tvoří jádro každého výzkumného projektu. Plní dvě
základní funkce: pomáhají zaostřit výzkum tak, aby poskytl výsledky v souladu se stanovenými
cíli, a ukazují také cestu, jak výzkum vést“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2014, s. 69). Základní
výzkumná otázka obvykle nepostihne celý výzkumný problém, a proto se zpravidla rozkládá
dále do několika otázek specifických (tamtéž, s. 70).
Výzkumná otázka tedy zní: „Jak zaměstnanci pracující z domova subjektivně vnímají
tuto formu zaměstnání z hlediska její výhodnosti či nevýhodnosti?“
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Dílčími, specifickými otázkami pak jsou:
1. Jaká pozitiva a negativa zaměstnanci pracující z domova pociťují?
2. Jakým způsobem zaměstnanci pracující z domova rozlišují mezi prací
a soukromím?
3. Jak se zaměstnancům pracujícím z domova daří skloubit práci s péčí o rodinu
a domácnost?
4. Jak jsou zaměstnanci pracující z domova s touto formou zaměstnání spokojeni?
5.2

Metodika a příprava výzkumné akce
Výzkumná otázka a dílčí otázky směřují ke zjišťování dat do hloubky, které by

kvantitativní strategií založenou na statistikách realizovat nešlo, a proto jsem pro výzkum
zvolila strategii kvalitativní. Snahou této strategie či přístupu je porozumět zkoumanému
problému prostřednictvím dobrého poznání konkrétních situací a kontextů. Na daný fenomén
se nahlíží z nejrůznějších hledisek, aby výsledný obraz byl co nejkomplexnější (Reichel, 2009,
s. 40–41). Značnou předností kvalitativního přístupu je získání podrobného popisu jednotlivých
případů, které lze mezi sebou porovnávat (Hendl, 2008, s. 51). Umožnuje zkoumat jevy, které
by pomocí kvantitativního přístupu nebylo možné uchopit. Mým cílem je zachytit subjektivní
pocity respondentů, jejich konkrétní podmínky práce a jednotlivé případy mezi sebou
porovnávat, a proto se mi zvolená strategie jeví jako velmi vhodná, a to i přes značnou
nemožnost zobecnění výsledků.
Pro zkoumání dané problematiky jsem se rozhodla použít metodu polostrukturovaného
rozhovoru, někdy také nazývaného jako rozhovor pomocí návodu (Reichel, 2009, s. 111).
Polostrukturovaný rozhovor by se dal v mnoha případech považovat za optimální formu
kvalitativního získávání dat, protože, jak uvádí Miovský, představuje řešení řady nevýhod jak
rozhovoru plně strukturovaného, tak nestrukturovaného (Miovský, 2006, s. 159). Spočívá
v tom, že je připravena řada otázek nebo témat, jež tvoří výzkumníkovi oporu při vedení
rozhovoru a při formulaci konkrétních otázek. Formulace otázek nejsou předem dány, stejně
tak ani jejich pořadí a zároveň je možné pokládat doplňující dotazy. Tazateli je tak ponecháno
poměrně dost volnosti, avšak za zachování určité míry formalizace, která usnadňuje práci
s daty. Důležité ale je, aby všechny tematické okruhy byly probrány (Reichel, 2009, s. 111–
112). „Rámcově řečeno, jistá volnost se jeví jako vhodná k vytvoření přirozenějšího kontaktu
tazatele s informantem, do jisté míry se dají akceptovat jeho osobnostní specifika, komunikace
může lehčeji plynout atp.“ (tamtéž, s. 112). Já pro účely výzkumného šetření záměrně vybírala
muže i ženy, a to z řad zaměstnanců, kteří se lišili mnohdy jak typem práce, tak rodinnou
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situací, věkem i délkou praxe. Tudíž každý z respondentů byl specifický a určitá možnost
přizpůsobení rozhovoru konkrétní situaci byla na místě, abych získala co největší množství
hodnotných informací.
Při sestavování okruhů témat k rozhovoru jsem vycházela jak z potřeb samotného
výzkumného šetření, tak z doporučení odborníků (Švaříček, Šeďová a kol., 2014, s. 162). Na
základě teoretických poznatků k problematice práce z domova jsem, v souladu s výzkumnou
otázkou, vytvořila schéma základních témat. Ke každému tématu jsem pak následně přiřadila
několik bodů, které měly být předmětem dotazovaní a jež by v podobě otázek měly zaznít
v každém z rozhovorů. Neopomenula jsem ani základní údaje o respondentech společně
s charakterem jejich pracovní pozice, což jsou cenné informace napomáhající třídění dat
a porozumění jejich konkrétní situaci. Okruhy témat pro rozhovor jsou ke zhlédnutí v příloze A.
5.2.1 Výběr respondentů
Pro výběr respondentů jsem zvolila metodu záměrného výběru. Miovský ji popisuje tak,
že „…na základě stanoveného kritéria cíleně vyhledáváme pouze ty jedince, kteří toto kritérium
(nebo soubor kritérií) splňují a současně jsou ochotni se do výzkumu zapojit“ (Miovský, 2006,
s. 135). V případě výzkumného šetření v rámci mé bakalářské práce to vypadalo tak, že jsem
cíleně vyhledávala zaměstnance, kteří mají ucelenou zkušenost s prací z domova. To znamená,
že tak pracují (nebo pracovali) po dobu alespoň jednoho roku, a to v průměru minimálně 2 dny
v týdnu. Není zásadní, zda tak pracují v současné době, nebo tak pracovali v minulosti (nejdéle
však před 3 roky), je-li jejich zkušenost s prací z domova relativně čerstvá. Naopak,
u zaměstnanců, kteří z domova pracovat přestali, mohou být zajímavým tématem rozhovoru
důvody, proč tak učinili.
Soustředit se pouze na zaměstnance jsem se rozhodla z toho důvodu, že u těchto jedinců
je větší pravděpodobnost, že se u nich projeví negativní aspekty práce z domova.
U zaměstnanců, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, je předpoklad, že mají menší
míru autonomie v rámci své pracovní pozice. Jinými slovy by se dalo uvažovat o tom, že je
u nich zvýšená pravděpodobnost tzv. negativní flexibility (viz podkapitola 1.1), jež se
vyznačuje zhoršenými možnostmi organizace pracovní doby a vyšší mírou kontroly
zaměstnavatelem, což se může negativně odrazit ve vnímání práce z domova.
Kritérium, aby tito jedinci pracovali z domova po dobu alespoň jednoho roku
a minimálně 2 dny v týdnu, vychází z předpokladu, že tak mají komplexnější zkušenost s prací
z domova a lépe ji dokáží reflektovat. Spíše se u nich projeví splývání hranic mezi prací
a soukromím a případné konflikty z toho plynoucí. Zároveň by měli mít ucelený názor
o výhodách a nevýhodách práce z domova a stejně tak s větší pravděpodobností budou mít
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ustanovené nějaké strategie zvládání tohoto režimu práce než lidé, kteří tak pracují jen krátce,
nebo zřídka. Navíc, čím intenzivněji zaměstnanci z domova pracují, tím je vyšší
pravděpodobnost, že se u nich kromě pozitivních aspektů práce z domova projeví také její
negativní stránky, jako je sociální a profesní izolace či zhoršená komunikace vlivem závislosti
na ICT, tedy že práci z domova nebudou vnímat čistě jen jako benefit, který občas využijí.
Při výběru respondentů jsem se rozhodla také držet rad Kauffmana, který se ve své
publikaci „Chápající rozhovor“ vyjadřuje, že v kvalitativním výzkumu je ideální zohledňovat
všechna důležitá kritéria jako je věk, stav, vzdělání, profese atd. Ačkoli v kvalitativním
výzkumu vzorek nelze považovat za reprezentativní, určité vyvážení jednotlivých kategorií je
nutné, aby se výzkumníci vyhnuli nepodloženému zevšeobecňování (Kaufmann, 2010, s. 49).
Pro vyváženost vzorku jsem tedy vyhledávala respondenty tak, aby v něm byla rovnoměrně
zastoupena obě pohlaví. Důraz byl kladen také na jejich věkové rozložení a rodinnou situaci.
To, že práce z domova může být v rámci genderu vnímána rozdílně, je zřejmé. Rozdílně ji
mohou vnímat ženy na rodičovské dovolené, které souběžně s péčí o dítě pracují a muži-otcové,
jimž se o děti stará manželka, a proto jsem roli genderu při výběru respondentů zohlednila.
Pestré věkové rozložení respondentů by pak mělo zajistit dostatečnou variabilitu zkušeností
a názorů na práci z domova, zatímco rozdíly v rodinné situaci by mohly ovlivnit zejména
možnosti harmonizace práce a rodiny. Původně jsem zamýšlela usilovat především o získání
respondentů z různých profesí, nicméně jako důležitější se projevily spíše ty již diskutované
aspekty nežli oborová specializace. Drtivá většina zaměstnanců pracujících z domova
stejně vykonává činnost v oboru informačních technologií, nebo jsou na manažerské pozici,
případně kombinují obojí.
5.2.2 Charakteristiky vzorku
Jakmile jsem si stanovila kritéria pro výběr, začala jsem potenciální respondenty
kontaktovat. Některé jsem znala osobně, a tak jejich oslovování bylo bezproblémové, zatímco
jiné jsem získala díky okruhu svých známých, z nichž mnozí měli kontakt na nějakého
zaměstnance pracujícího z domova, který by zároveň splňoval veškerá kritéria výběru. Jednu
z respondentek jsem pak získala díky doporučení od jiné respondentky – její kolegyně. Celkově
jsem nezaznamenala výraznější problémy při domlouvání setkání, vesměs všichni respondenti
byli velice vstřícní a ochotní zapojit se. Výzkumného šetření se nakonec zúčastnilo
11 respondentů, 6 žen a 5 mužů, věkově mezi 30–54 lety a rozhovory s nimi probíhaly od února
do dubna roku 2018. Jejich základní charakteristiky jsou pro přehled uvedeny v příloze B.
Skutečná jména respondentů jsou nahrazena pseudonymy. Až na jednu z žen, všichni mají
vysokoškolské vzdělání a většinou i nadprůměrné příjmy. Všichni respondenti pracovali pro
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nějakou ze společností sídlících v Praze, nebo v Brně, často s mezinárodní působností. Některé
z názvů pracovních pozic byly upraveny, aby respondenty nebylo možné identifikovat.
Intenzita práce z domova je v tabulce uvedena jako střední, nebo vysoká, přičemž střední
intenzita odpovídá 2–3 dnům práce z domova a vysoká intenzita 4–5 dnům práce z domova.
V tabulce je také uveden počet dětí respondentů a závorce je pak jejich věk, a to z toho důvodu,
aby bylo zřejmé, do jaké míry jsou potomci na svých rodičích závislí.
5.3

Průběh rozhovorů
Rozhovory se uskutečnily v místě, které vyhovovalo respondentům, stejně jako v denní

době, kterou preferovali. Někteří upřednostnili setkání přímo u nich doma, jiným vyhovovalo
setkat se v jejich oblíbené kavárně. Někteří chtěli rozhovor uskutečnit až večer po práci, kdy už
mohli být rozptylováni, zatímco jiní si našli čas během dne v rámci jejich pracovní doby. Co se
týče volby místa a času, snažila jsem se všem respondentům vycházet vstříc. Ne se všemi z nich
však bylo reálné setkat se osobně, a to z toho důvodu, že někteří pracovali dálkově a do města
dojížděli třeba jen jednou týdně a domluva by tak byla komplikovaná. Některé z rozhovorů
proto proběhly přes Skype, nebo telefonicky. Ač mnozí z autorů považují pozorování v průběhu
rozhovoru za nedílnou součást kvalitativního přístupu (např. Miovský, 2006, s. 167), osobně
jsem přesvědčena o tom, že i telefonické rozhovory měly dostatečnou vypovídající hodnotu.
Dokonce se domnívám, že respondenti, s kterými rozhovor probíhal přes telefon, mluvili
otevřeněji. Zapříčiněno to je možná tím, že před nimi neleželo nahrávací zařízení a obecně jim
jejich vzdálenost a „neviditelnost“ dodávala pocitu větší anonymity.
Vedení rozhovorů probíhalo za dodržování etických a dalších zásad výzkumu, která
bývají diskutována v odborné literatuře. Reichel za klíčovou zásadu kvalitativního výzkumu
považuje otevřenost vůči zkoumaným objektům a osobám. Teprve dodržení této zásady vede
výzkumníky k pochopení jevů, situací i důvodů jednání zkoumaných osob. Otevřenost
znamená také chovat se vůči zkoumaným osobám upřímně a eticky. Aby výpovědi byly
autentické a skutečně hodnotné, musí tazatel udržovat partnerství v přístupu ke zkoumané
osobě a zároveň musí být schopen empatie a respondenta pozitivně stimulovat (Reichel, 2009,
s. 65–67). Autoři Švaříček a Šeďová se oproti tomu vyjadřují zejména k důležitosti zásady
důvěrnosti, která spočívá v zachování anonymity respondentů, aby nedošlo k jejich újmě.
V návaznosti pojednávají o poučeném souhlasu, který je nedílnou součástí každého
sociálněvědního výzkumu. Když jej účastníci po seznámení se s povahou výzkumu a jejich rolí
v něm neudělí, tak nemohou být do výzkumu zapojeni (Švaříček, Šeďová a kol., 2014, s. 45–
46).
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Délka rozhovorů se pohybovala od 25 do 45 minut podle toho, nakolik se respondenti
rozhovořili na daná témata. V první fázi jsem jim představila téma bakalářské práce, ujistila je
o anonymitě a rámcově seznámila s cílem výzkumného šetření, jeho průběhem a očekávanou
délkou rozhovoru. Následně jsem jim předložila k podepsání informovaný souhlas s pořízením
audiozáznamu (viz příloha C), eventuálně mi byl souhlas udělen slovně, přičemž v případě
telefonických rozhovorů jsem pak využila funkci automatického zaznamenávání hovoru.
Jednotlivé tematické okruhy se řešily dle konkrétní situace, nebylo tedy dodrženo pořadí
v podobě, v jaké je uvedeno v příloze A. Nicméně vždy jsem dbala toho, aby všechny důležité
části byly probrány. Zcela očekávaně se však respondenti rozhovořili více o tématech, která jim
vzhledem k jejich individuální situaci byla bližší. Například nešlo hovořit o možnostech
harmonizace práce a rodiny, pokud respondent bydlel sám a partnera ani děti neměl.
I za individuálního přístupu k respondentům, jsem se snažila dodržet metodologická
pravidla řazení otázek, tedy toho, v které fázi rozhovoru pokládat jaký typ dotazů. Po úvodní –
seznamovací fázi rozhovoru, se obvykle navazuje tzv. fází vzestupu a upevnění kontaktu, jak ji
nazval Miovský (2006, s. 165). V této části rozhovoru se buduje důvěra respondenta, a to tak,
že se probírají méně citlivá témata obecnějšího charakteru. Tazatel s respondentem si na sebe
vzájemně zvykají a tazatel navíc zjišťuje, nakolik je respondent otevřený a ochotný mluvit
o tématech, která jsou hlavním předmětem výzkumu (tamtéž, s. 165). Já respondentům obvykle
pokládala dotazy týkající se charakteru jejich pracovní pozice, tedy toho, jakou mají náplň
práce, jaký je podíl dnů, kdy pracují z domova, proč tak začali pracovat a také, jaký je běžný
harmonogram jejich dne pracují-li z domova. Tyto otázky samy o sobě obvykle už byly
dostatečným impulzem pro to, aby se respondenti spontánně rozhovořili o citlivějších tématech,
nebo se dostatečně uvolnili, aby jim dotazy na tato témata nevadily a ochotně na ně odpovídali.
Další a zároveň nejdůležitější fázi rozhovoru tvoří hlavní otázky, jejichž smyslem je
povzbudit účastníka, aby vyprávěl o tématech, která tvoří jádro výzkumu (Švaříček, Šeďová
a kol., 2014, s. 164). Hlavní otázky se týkají témat, jež jsou pro výzkum nejdůležitější
a současně se vzájemně liší mírou náročnosti a citlivosti. Z toho důvodu se doporučuje více
konfliktní témata nekoncentrovat příliš k sobě a spíše je prokládat tématy méně citlivými
(Miovský, 2006, s. 167). Taktéž se doporučuje klást otevřené otázky, které poskytují mnohem
větší prostor pro objasnění motivů, pocitů a dojmů dotazovaných. Přirozeně stimulují
respondenty k vyprávění, které je obdobou obyčejného rozhovoru dvou lidí (Švaříček, Šeďová
a kol., 2014, s. 170). „Úkolem kvalitativního badatele je poskytnout rámec, ve kterém mohou
respondenti podat vysvětlení svých přístupů, což umožňují otevřené otázky“ (tamtéž, s. 170).
V této stěžejní části interview jsem usilovala získat odpovědi na pociťované přínosy a úskalí
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práce z domova, snažila jsem se odhalit možná pnutí mezi prací a soukromím a případné
partnerské či rodinné konflikty. Taktéž jsem zjišťovala možnou nespokojenost s pracovními
podmínkami v domácím prostředí a s přístupem zaměstnavatele.
Poslední fáze rozhovoru, tedy ukončovací otázky, přestože mají funkci uzavřít hovor,
často vedou respondenta k nečekaným hodnotným odpovědím, a proto bývá důležité je
nepodceňovat (Kauffman, 2010, s. 54). Zároveň je vhodné rozhovor ukončit nějakou důstojnou
formou, a ne jej narychlo uzavřít jen proto, že tazatel již získal veškeré potřebné odpovědi
(Švaříček, Šeďová a kol., 2014, s. 169–170). Při závěrečné části rozhovoru jsem proto vedla
respondenty k určitému shrnutí jejich zkušeností a dojmů z práce z domova, což zahrnovalo
otázky týkající se spokojenosti s tímto režimem práce, případně jestli uvažují o změně a proč.
Zjišťovala jsem celkovou spokojenost s prací z domova, a pokud mě v průběhu napadly nějaké
doplňující otázky na předchozí témata, doptala jsem se. Na závěr jsem pak respondenty
požádala o doplnění identifikačních údajů jako je věk, konkrétní název pracovní pozice atp.,
pokud to již nebylo zmíněno přirozeně v průběhu rozhovoru. Když to vyžadovala situace ve
smyslu, že daná informace byla důležitá pro další průběh rozhovoru, tyto identifikační otázky
jsem navzdory doporučením pokládala již v předchozích částech rozhovoru, eventuálně hned
na začátku. Úplně na konci jsem pak nechala prostor pro případné dotazy respondenta, a pak
už následovalo jen poděkování a rozloučení.
5.4

Analýza získaných dat
Ať je člověk výzkumníkem zkušeným, nebo začátečníkem, nesmí opomíjet fakt, že

nejzásadnější práce začíná až analýzou výzkumného materiálu. „…rozhovor, jakkoliv
představuje výjimečný a náročný moment, není tou nejdůležitější fází výzkumu. Ta přichází
posléze s analýzou materiálů – druhým začátkem výzkumu, skutečným zahájením zásadní
práce…“ (Kaufmann, 2010, s. 87). Díky možnosti pořízení audiozáznamu je tato práce však
značně usnadněna. Až při analýze dat se ukazuje, nakolik je možnost zaznamenat rozhovor
užitečná. Zvukový záznam je totiž zcela autentický. Zachytí veškerá specifika mluveného slova,
která by výzkumníkovi jinak unikla, a kvalitu rozhovoru tak je díky němu možné rekonstruovat
a snadněji pak analyzovat (Miovský, 2006, s. 197–198).
Pro kvalitativní šetření je specifické, že data jsou sbírána a vyhodnocována současně,
a to z toho důvodu, že výzkumník se může rozhodnout, která data potřebuje a která vyřadí a jak
bude pokračovat ve sběru dalších dat. Během sběru dat také průběžně přezkoumává své
domněnky a závěry, píše si poznámky a může navrhnout teorii o pozorovaném fenoménu
(Hendl, 2008, s. 48–49). Pro jakoukoli další práci s daty je však zcela zásadní nahrávky
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rozhovorů přepsat. Teprve velmi přesná transkripce umožňuje badateli vzpomenout si na
specifika řeči dotazovaných jako je intonace, zámlky apod. (Švaříček, Šeďová a kol., 2014,
s. 41). Nahrávky je důležité přepisovat celé, protože to usnadňuje vizualizaci dat. Při analýze,
která následuje, je pak možné informace různě zvýrazňovat, opatřovat poznámkami,
a především mezi nimi nacházet vztahy (tamtéž, s. 181). Z těchto jmenovaných důvodu jsem
i já získaná data průběžně přepisovala, poznámkovala a analyzovala. Poskytlo mi to lepší
orientaci v problematice, což mi v důsledku také pomohlo lépe zacílit výběr dalších
respondentů, stejně jako vylepšit formulace otázek. Právě reformulace otázek se projevila jako
klíčová, protože ač se kolikrát jednalo o drobné nuance, dopady někdy byly zásadní. Některé
formulace vedly k přímé odpovědi na to, co jsem chtěla zjistit, jiné k sáhodlouhému popisu
situací, jež pro výzkumné šetření nebyly až tak užitečné. Kaufmann k tomuto tématu dodává,
že není důležitá kvantita nashromážděných dat, ale jejich kvalita. Nadbytečný materiál, který
se od tématu odchyluje, může výzkumníka zahltit, tudíž je důležité držet se hlavních otázek,
které zároveň musí být dobře formulovány (Kaufmann, 2010, s. 54).
5.5

Výsledky výzkumného šetření
Vyhodnocování dat při kvalitativní analýze znamená jejich systematické a nenumerické

organizování s cílem odhalit určité vztahy, témata a pravidelnosti (Hendl, 2008, s. 223). Během
celého procesu sběru dat i jejich vyhodnocování je nezbytné vypisovat si poznámky, protože
v nich jsou ukryty výzkumníkovy úvahy o zkoumaných jevech, které postupně vyplouvají na
povrch a skládají se do komplexní teorie (tamtéž, s. 256). Miovský v této souvislosti hovoří
o tzv. metodě zachycení vzorců, kterou jsem se pro účely vlastního výzkumného šetření
rozhodla využít. Spočívá právě v tom, že se v datech cíleně vyhledávají určitá opakující se
témata či vzorce, které se poté zaznamenávají. Ze vzájemných podobností nebo odlišností se
postupně vytváří obecnější kategorie, z nichž badatel vytváří svou představu o zkoumaném
fenoménu (Miovský, 2006, s. 222). Z důvodu využití této metody nebudu text kategorizovat
ani tak dle okruhů témat pro rozhovor, ale spíše podle vzorců, které vznikly na základě
opakování se určitých témat ve výpovědích respondentů. Pro zachování autenticity jsou citace
vybraných částí výpovědí respondentů uvedeny v původní podobě, tedy v hovorové řeči
a včetně pravopisných chyb.
5.5.1 Důvody pro práci z domova
Aby bylo možné pochopit, jak se respondenti vypořádávají s jednotlivými aspekty práce
z domova, považuji za nezbytné znát jejich osobní důvody, proč se rozhodli pracovat v tomto
pracovním režimu. Je totiž rozdíl, zda pracovník chce pracovat z domova například proto, že
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mu to přijde jako vítaný benefit ve smyslu většího pohodlí a možnosti naplánovat si den podle
sebe, oproti tomu, když je práce z domova považována za jediný možný způsob, jak zvládat
péči o děti a zároveň mít stabilní příjem. Respondenti často uváděli kombinaci řady důvodů,
které však lze do určité míry kategorizovat.
První skupinou respondentů jsou ti, kteří z domova chtěli pracovat z důvodu většího
pohodlí a práci z domova tak vnímali jako vítaný benefit, který by jim to umožnil. Větší pohodlí
pro ně bylo lákavé ve smyslu toho, že se ráno nemusí upravovat, nemusí dojíždět do místa
pracoviště a nemusí se přizpůsobovat kolegům v práci. Zároveň disponují lepšími možnostmi,
jak si naplánovat jednotlivé aktivity v rámci dne podle sebe. Týkalo se to Jakuba, Petra,
Ivety, Eleny, Zdeňka a Marka.
„Vnímal jsem to jako benefit, protože myslím, že když si dám ve firmě sluchátka, tak se
dokážu i v tom open space docela slušně odhlučnit, ale je to spíš o tom, že vnímám tu výhodu
domácího prostředí, že ten den nemusím dojíždět, ten den si líp naplánuju podle sebe.“
(Zdeněk).
„Je tam několik důvodů. Jednak je to teda úspora času, co se týká cestování do práce,
protože mně to vlastně trvá 45 minut, takže to je hodina a půl času denně. Také, že je to prostě
někdy pohodlnější v tom smyslu, že se nemusím nikam oblékat, jít s umytou hlavou, upravovat
se…“ (Elena)
Jak je již z uvedených výpovědí patrné, důvod většího pohodlí v domácím prostředí
úzce souvisel s větším klidem doma a s nechutí zdlouhavě dojíždět do kanceláře. Místo
pracoviště je u některých respondentů vzdálené přes 50 kilometrů a každodenní dojíždění tak
považovali za nemyslitelné. Někteří z mužů pak jako závažný faktor, který sehrál roli,
zdůrazňovali klid v domácím prostředí oproti rušné kanceláři. Markova a Filipova práce
vyžaduje velkou míru soustředění, a proto je pro ně tišší domácí prostředí důvodem, proč se
rozhodli z domova pracovat.
„V rámci open space a tady těch otevřených kanceláří prostě člověk potřebuje klid,
a v mým případě docela často, takže pro mě to je takovej vítanej benefit v tom, že prostě doma
mám klid, no.“ (Filip)
„Je to ten klid, co mám doma. Já, když programuju, tak se na to potřebuju soustředit,
a to mi teda fakt vadí, když se vedle dohaduje pět konzultantů přes hotline se zákazníkem.“
(Marek)
Jitka přiznala, že se nad důvody nijak hlouběji nezamýšlela a práci z domova vnímala
jako trend, který jde ruku v ruce s určitými pracovními pozicemi, včetně té její. Respondentky
Marie, Romana a Anna oproti tomu uváděly jako důvod pro volbu práce z domova péči
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o rodinné příslušníky. V jejich případech lze spekulovat o tom, nakolik pro ně volba tohoto
pracovního režimu byla dobrovolná. Míra dobrovolnosti práce z domova je jedním ze
závažných faktorů, které hrají roli při celkovém vnímání práce z domova pracovníky a při jejich
spokojenosti. Zpravidla platí, že čím menší je míra dobrovolnosti při vstupu do tohoto
pracovního režimu, tím spíše pracovníci pociťují negativní stránky práce z domova. Nicméně
to, nakolik daný předpoklad platí u těchto konkrétních respondentek, vyplyne až v návaznosti.
Marie chtěla začít pracovat z domova kvůli péči o svou nemocnou maminku, což
vyžadovalo kromě neustálého dohledu také časté návštěvy lékařů. Maminka jí posléze zemřela,
nicméně i přesto se Marie rozhodla nadále pracovat částečně z domu, protože sama je už na
tom zdravotně hůře a chce své tělo šetřit. Pro Romanu byl důvodem nedostatek financí společně
s péčí o mladšího syna. Práce, která by alespoň částečně probíhala v domácím prostředí, pro ni
představovala jedinou přijatelnou možnost, jak skloubit výdělečnou činnost se starostí o děti.
Začala tedy pracovat jako operátorka call centra.
„Byla to finanční nouze po rozvodu. Já tehdy měla strašný problém sehnat práci
a jediný, co se nabízelo, bylo tohle. Protože jsem se musela starat o malýho, tak mi ta práce
z domu tam přišla jako dobrej nápad, ale bylo to v podstatě z nutnosti.“ (Romana)
Anně byla motivem rodina v kombinaci s kariérou. Nechtěla během rodičovské ztratit
kontakt s pracovištěm, protože pak by měla návrat do zaměstnání velmi ztížený, a to kvůli
rychlému vývoji v oboru a kvůli nutnosti udržovat si znalost anglického jazyka. V době, kdy
začínala pracovat z domova, pečovala o dvě malé děti, přičemž místo pracoviště měla poměrně
dost daleko, a proto pro ni práce z domova byla jediným vhodným řešením, jak si udržet kariéru
a zároveň se postarat o děti.
„Já jsem svým způsobem možná kariéristka v roli matky, což skloubit samozřejmě nejde,
takže home office je pro mě taková nejsnadnější možnost vůbec jak to udělat, aby si člověk
prostě, jak to říct, nakrmil to svoje ego, ale zároveň aby nestrádala rodina.“ (Anna)
5.5.2 Míra dosažené flexibility při práci z domova
Aby byl naplňován potenciál, který práce z domova nabízí (především tedy větší míra
flexibility), tak je třeba znát, nakolik si zaměstnanci mohou dovolit rozvrhovat práci podle sebe
– jakou míru flexibility jim zaměstnavatel poskytuje. Na subjektivním hodnocení práce
z domova se pak může odrážet to, jakým způsobem probíhá kontrola výsledků jejich práce,
a případně také, jaký na ně zaměstnavatel vyvíjí nátlak, aby své úkoly plnili dle jeho představ.
S výjimkou Anny, všichni respondenti, kteří se na toto téma rozhovořili více, mi
potvrdili, že v míře poskytování autonomie na pracovní pozici jim zaměstnavatel vychází
maximálně vstříc.
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„Fakticky je to úplně volný, já bych mohla klidně nastoupit odpoledne, stačí to jenom
zapsat do kalendáře. V téhle firmě pracují i študáci, takže je jasný, že i oni maj zvláštní režim
a vyhovuje to tak všem.“ (Marie)
Zdeněk ale upozorňuje, že v jeho případě jsou určité neformální normy, které dodržuje,
ačkoli je po něm nikdo oficiálně nevyžaduje. Jedná se tedy o určitý psychický nátlak, který
vnímá ze své pozice domácího pracovníka.
„Tak dělám si to podle sebe, ale předpokládá se, že v tom standardním intervalu od
devíti do pěti budu v průběhu dne třeba aspoň 3 hodinky k dispozici, abych neodpovídal na mail
z rána až někdy večer. Je to taková neformální, nevyřečená dohoda. Cítím, že bych prostě měl
zareagovat v rámci pár hodin, ale nikdo mě nikdy nenapomenul, prostě to jen tak cítím...“
(Zdeněk)
Specifické to pak mají rodiče malých dětí, kteří se i přes svou relativně volnou pracovní
dobu musí přizpůsobovat právě dětem. Zřejmé to je jak při vstávání, kdy musejí vstávat
v některých případech velmi brzy, tak při přerušování či ukončování práce v době, kdy je
vyzvedávají ze školy nebo ze školky. Jejich míra flexibility při práci z domu se tak neodvíjí
pouze od přístupu zaměstnavatele, ale také od nároků vyplývajících z péče o děti. V tomto
případě navíc nezáleží, zda se jedná o otce, nebo o matky – děti vypravují a vyzvedávají oba
rodiče.
„Kombinuju si to tak, jak to jde a jak se mi to hodí. Některý den prostě pracuju kratší
dobu, když je potřeba děcka vyzvednout dřív a někdy je zase potřeba dýl dělat.“ (Elena)
„To záleží čistě na mě, podle sebe a podle toho, co je potřeba, plus samozřejmě i podle
rodiny a tak. Všechno se to musí nějak skloubit dohromady.“ (Filip)
Jediná Anna se vyjádřila v tom smyslu, že sice má volnou pracovní dobu a na vyžádání
může pracovat z domu více dnů v kuse (jako to má v současné době, kdy pracuje téměř jen
z domu), ale pokud by z domu pracovat nechtěla vůbec, tak by to mohl být problém. Jsou totiž
zaměstnavatelem určené dny, kdy se od ní očekává, že bude doma.
Dosahovaná míra flexibility je respondenty vnímána jako veskrze pozitivní aspekt, což
bylo často zmiňováno i ve výpovědích týkajících se výhod a nevýhod práce z domova. Markovi
například vyhovuje posunutá pracovní doba, která lépe odpovídá jeho osobnímu nastavení.
„Já jsem založením noční tvor, takže pro mě vrchol aktivity je rozhodně odpoledne
a třeba prostě kolem páté, šesté klidně dělám a můžu si to třeba posunout až do noci. Mám
takový biorytmus, že ráno jsem nepoužitelnej a snažím se chodit před desátou do práce, ale moc
to nezvládám, takže tohle mi na práci z domu vyhovuje.“ (Marek)
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Jakub pro změnu oceňuje to, že si ráno může zacvičit a není omezován následnou
úpravou zevnějšku a dojížděním do práce.
„To, že si můžu přizpůsobit takový ten harmonogram tak, jak mi to vyhovuje, že můžu
prostě ráno hodit na sebe věci, zacvičit si, nasnídat se a pracovat. (…) Nemusím si ráno
odkroutit takové ty povinné věci a až potom se začít soustředit, ale udělám si to podle sebe.
Takže taková ta flexibilita toho, že si můžu udělat věci podle sebe, to je velká výhoda.“ (Jakub)
Je však nutné podotknout, že určitá míra flexibility není respondentům pouze
poskytována, ale je po nich i vyžadována. V předchozích kapitolách jsem o tomto aspektu práce
z domova hovořila jako o problému „dostupnosti“ pracovníků, a to kdykoli se to zaměstnavateli
hodí (viz oddíl 3.2.2). Z výpovědí je však zřejmé, že respondenti to nevnímají jako problém,
ale jako přirozenou daň za možnost větší míry autonomie.
„Pokud jsem v postavení, kdy si sama organizuju práci a je spojena s lidma, tak musím
vycházet z povahy věci. Takže ti lidi vám mohou zavolat v osm večer a nic s tím nenaděláte (…).
Nevadí mi to, mně ten zásah nevadí, počítá se s tím, s tou flexibilitou, a je to vzájemné.“ (Jitka)
Nejen, že respondentům nevadí být těmi, kteří musí být flexibilní a přizpůsobují se, ale
v některých případech to dokonce i vítají.
„Mně to nevadí. Naopak já mám z toho takovej docela dobrej pocit, protože oni vědí,
a do toho jsme taky společně šli, že právě kdykoliv. Soboty, neděle, kdykoliv. Nemám rodinu, já
považuju za jeden z mála přínosů pro firmu právě to, že se na mě můžou obrátit kdykoliv. Klidně
i v noci ve dvě hodiny. Já chodím spát většinou až po druhé, takže jako není problém. A i když
mě probudí, není žádnej problém. Jako já to psychicky nenesu těžce, naopak mám z toho dobrý
pocit, že jsem přínosem.“ (Marie)
Možnost rozvrhovat si práci podle sebe souvisí také se způsobem zadávání úkolů
a mírou kontroly ze strany nadřízených. Z odpovědí respondentů jasně vyplynulo, že důvěra
nadřízených v jejich schopnosti zorganizovat si práci tak, aby úkoly byly řádně plněny, je
poměrně vysoká. Neřeší se, v kolik hodin přijdou, nebo nepřijdou do práce a jak dlouho pracují.
Jediné, co se kontroluje, jsou výsledky práce, a ty se vyžadují vždy s určitým zpožděním, takže
zaměstnanci mají poměrně dost prostoru, aby si práci zorganizovali podle sebe.
„Já si úplně klidně sednu doma, řeknu dneska nejsem v kanceláři, dneska sedím doma.
Na 90 % si to určuji sám. Je jedno, jestli budu dělat od osmi večer, a pak budu mít ráno volno,
nebo jestli budu dělat od rána a budu mít večer volno. Firma, pro kterou pracuju, mě hodnotí
podle výsledků, ale jestli jsem to dělal v pondělí, nebo v neděli, to je každýmu jedno.“ (Petr)
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Anně, která práci kombinuje s péčí o dvouletého syna, kontrola výsledků práce
s frekvencí jednou týdně, umožňuje věnovat se práci v době, kdy se zrovna nevěnuje synovi,
tedy mimo standardní pracovní dobu.
„Já, když jsem byla na té rodičovské, já jsem se ani vlastně do práce moc vracet
nechtěla, nicméně zaměstnavatel mně volal a nabídl mi, že mi může dát zkrácenej úvazek s tím,
že nemusím pracovat v oficiální pracovní době, což je od osmi do půl páté, ale můžu si prostě
denní, týdenní pracovní dobu rozvrhnout, jak chci. (…) To znamená, že když si to odpracuju za
jeden den, nebo si to odpracuju po nocích, je to jedno, ale v pátek v 16:30 musím mít v mailu
prostě moji týdenní práci.“ (Anna)
Předpokládala jsem, že možné úskalí práce z domova tkví v přílišné kontrole
zaměstnanců ze strany nadřízených. Podle výpovědí respondentů však u žádného z nich
k tomuto jevu nedochází. Jako možný zdroj problémů se ukázal zcela opačný případ, a sice kdy
je míra kontroly natolik nízká a míra svobody tedy natolik vysoká, že respondenti vyšší míru
kontroly vítají. Zdeněk se přiznal, že je rád, že výsledky jeho práce jsou kontrolovány
nejpozději obden, protože jinak by měl problém se k práci donutit a vše by doháněl na poslední
chvíli. Potřebu vyšší míry kontroly vyjádřil také Marek, který se v návaznosti přiznal, že má
problém se sebedisciplínou a trpí sklony k prokrastinaci.
„Já jsem v takový firmě, která se tváří, jakože není korporát, ale má všechny rysy
korporátu, a tak je to o tom, že v podstatě nikdo nekontroluje, kdy přijdete do práce a kdy
odejdete, ale jediný, co se chce, tak výsledky. (…) Je to všechno o nějaké individuální svobodě,
ale i odpovědnosti. „Negativum je, že ta míra osobní odpovědnosti je taková, že člověk nemá
žádnej režim. (…) Je to fakt tak individuální a je to tak na vás, až vlastně to svádí k nějaký
prokrastinaci a tak. Udělejte si to, jak chcete, kdy chcete, ale plňte plán, což je obrovskej
stresor, obrovskej tlak.“ (Marek)
5.5.3 Uváděné výhody práce z domova
Jeden z okruhů otázek, které jsem respondentům pokládala, se týkal toho, jaké výhody
práce z domova subjektivně vnímají. Respondenti kromě diskutované flexibility a autonomie
nejčastěji hovořili o větším klidu na práci. Je až zarážející, jak se všichni do jednoho shodli na
tom, že doma mají na práci větší klid. Nehledě na gender, nehledě na rodinnou situaci, všichni
respondenti uvedli, že doma mají klidnější prostředí a dokáží se tam na práci lépe soustředit.
Vícekrát zazněl problém s kancelářemi typu open space, kde je na základě výpovědí téměř
nemožné se soustředit bez toho, aniž by se člověk izoloval sluchátky. Pro ilustraci uvedu pár
příkladů.
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„Je to ten klid doma, dává to tu možnost se soustředit plně na tu práci. Kancelář máme
sdílenou, a tam to nejde. Tím, že tam neustále zvoní telefon nebo něco takového, tak já bych se
nedokázala v tom soustředit. Nedokážu si představit, že bych seděla v kanceláři a zpracovávala
tam smlouvy.“ (Jitka)
„Tady jde o to, že my děláme v open space, a to je prostě obrovský prostor, kde je nás
30–40. Přiznám se, že když náhodou zapomenu doma sluchátka, tak jsem úplně ztracen, zoufalý,
a případně se vracím pro sluchátka domů, protože vím, že ten den nic neudělám.“ (Marek)
Jednou z otázek, jež jsem respondentům pokládala bylo, kde se jim pracuje lépe. Většina
respondentů uvedla, že v domácím prostředí, a to právě z důvodu tiššího prostředí, lepší
koncentrace a s tím související vyšší produktivity. Nutno však podotknout, že to neplatí pro ty
z respondentů, kteří jsou méně disciplinovaní a od práce rádi odbíhají.
„Když jsem doma, tak mám na to větší klid, protože v té práci pořád někdo chodí a něco
se řeší. (…) Když jsem doma, tak nemusím úřadovat, nemusím řešit další věci. Na tu vědeckou
práci je doma určitě víc klidu a člověk toho udělá víc, než když je v práci a každou chvíli někdo
přijde s něčím.“ (Iveta)
„Doma, určitě. Obecně když jsem dřív chodil do kanclu, kde byl open space, tak to je
furt nějaké vyrušení, a i když nikdo nepřijde přímo za tebou, tak o řadu vedle si někdo s někým
povídá a já jsem strašně na to citlivý. Já potřebuju mít ten klid. (…) Já dělám vývoj softwaru,
a to chce klid.“ (Jakub)
Specifický je pak případ Marie, která je také produktivnější doma, ale z toho důvodu,
že je silná kuřačka a ve firmě kvůli tomu musí svou práci neustále přerušovat a pracovní
produktivita jí tak klesá.
„Ve firmě samozřejmě nikomu nevadí, že jsem kuřák, ale musím chodit kouřit pryč
a vadí mně, že musím přerušit tu práci a někdy v momentě, kdy už fakt chci si zapálit, ale přitom
vím, že bych měla ještě sedět u toho počítače a něco přemejšlet. (…) Doma by absolutně nebyl
problém si takhle zapálit a pracovat dál, takže jak říkám, já raději pracuju z domu.“
Někteří se vyjádřili, že se to odvíjí podle toho, kterou práci potřebují zrovna vykonat,
zatímco Romana jako jediná uvedla, že se jí v době, kdy ještě částečně pracovala z domova,
pracovalo lépe v kanceláři. Později ale vyjádřila nespokojenost se svou pracovní pozicí jako
takovou, takže je otázka, nakolik je hodnocení práce z domova ovlivněno celkovou
nespokojeností s prací na dané pozici.
„Líp se mi pracovalo tam. Nemusela jsem si nosit žádný věci domů, všechno tam bylo,
prostě firemní počítač a tak. Nemusela jsem topit doma, dělalo mi líp, že jsem mezi lidma než
sama doma. Bylo to pro mě příjemnější. (…) Doma to bylo, jako bych byla odkopnutá. Jenom
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navolej schůzky, vůbec tě tu vlastně nepotřebujem. Necítila jsem se jako součást kolektivu.“
(Romana)
Další z často uváděných výhod bylo větší pohodlí, které jsem uváděla již mezi důvody
pro práci z domova. A skutečně, někteří respondenti si pochvalovali, kolik času ušetří na
dojíždění nebo na úpravě zevnějšku a jak je pro ně příjemné pracovat v oblečení, které jim je
pohodlné. Jakub si chválí zejména čas ušetřený na dojíždění, který mu zajistí minimálně hodinu
denně, kterou může věnovat jiným aktivitám. Petr zase spatřuje výhodu v pohodlném oblečení,
které na sobě může mít, když zůstává doma.
„Teoreticky vzato klidně pracuju v teplákách nebo pyžamu, což znamená, že nemusím
tam sedět v kvádru, zpocenej a v nepohodlí.“ (Petr)
Iveta pak využívá pohodlí, které jí nabízí domácí prostředí oproti kanceláři.
„Když dělám zrovna nějakou nenáročnou činnost, nebo si potřebuju odpočinout, tak se
k tomu někdy natáhnu na postel, to je výhoda práce doma. Je to asi taková primitivní výhoda,
ale tím, že člověk pořád sedí u počítače, tak ho bolí záda a čím je starší, tak tím je to horší
a tohle pohodlí je příjemné.“ (Iveta)
Dvě z respondentek, Anna a Elena, jako určitou výhodu vnímaly také to, že mohou
pracovat i v nemoci, a to ať už jsou nemocné ony samy, nebo jejich děti. Osobně bych
předpokládala, že nutkání pracovat i v době nemoci je spíše zdrojem stresu nežli výhodou,
protože práce je neustále po ruce a svádí to k pocitu, že člověk pracovat musí, ačkoli je
zdravotně indisponován. Anna s Elenou, obě zkušené domácí pracovnice a matky, to ale
vnímají odlišně.
„Když jsou děti nemocné, tak v současné době to tak často mám, že když já, nebo děti
jsme nemocný, že si neberu OČR, ale pracuju doma. Sice toho nezvládnu tolik jak normálně,
ale aspoň pracuju.“ (Elena)
5.5.4 Uváděné nevýhody práce z domova
V rámci nevýhod práce z domova byla respondenty nejčastěji zmiňovaná sociální
izolace. Musím však podotknout, že ne všichni ji interpretovali jako nevýhodu, některým
nevadila a jiným dokonce vyhovovala. Dalším z poznatků je, že na každého z respondentů
působila trochu jinak a lišily se také jejich reakce na ni. Podobně ji vnímaly Romana s Annou,
které obě trpěly nedostatkem sociálního kontaktu během rodičovské dovolené, nebo po jejím
skončení, kdy závazky k dětem zůstávají stále prioritou.
„Tam ve firmě to bylo lepší na psychiku. Být v kontaktu s lidma, který mi chyběl po
mateřský. Já jsem z toho byla hrozně unavená, protože jsem byla v ekonomické krizi a měla
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jsem plnou hlavu starostí, takže jsem spíš uvítala to, že můžu být mezi lidma a byla pro mě
příjemná změna, že jsem mohla chodit do práce než být doma.“ (Romana)
Anna se dokonce přiznala, že jezdí do práce i když nemusí, jen aby se s kolegy alespoň
na chvíli viděla.
„Chybí mi ten kontakt, a i to je důvod, proč já teďka jedu do práce, i když nemusím.
Prostě když mám tu možnost, tak i když tam jedu s dítětem, tak se prostě sbalím a jedu tam za
nima je aspoň pozdravit. (…) Prostě vopravdu s těma lidma ten kontakt mně schází. To je
obrovská nevýhoda. (…) Ze mě se stává neskutečnej asociál. Protože vstaneš, nemáš žádnou
potřebu kolikrát se ani učesat, protože vždyť je to vlastně úplně jedno, počítač tě nepochválí
ani nezkritizuje.“ (Anna)
Iveta, další z žen-matek, se vyjádřila trochu odlišným způsobem, a sice že sociální
kontakt s kolegy potřebuje z toho důvodu, že ji motivuje k většímu pracovnímu úsilí, zatímco
když se jí ho nedostává, tak jí klesá motivace.
„Člověk potřebuje nějaký stimul k té práci, tu komunikaci s lidma, i když je to takové
horší na soustředění. Když je člověk doma pořád, tak potom se i hůř nutí do té práce. Ono je
to, ta vědecká práce je taková stimulující. Když člověk je mezi těmi kolegy, tak ho to vždycky
jako nakopne, má nové nápady a pustí se do něčeho dalšího, nebo tak. A když člověk sedí doma,
tak je to takové monotónní a řekla bych, že pak člověk je i míň výkonný. Já bych řekla, že mi
pak i klesá motivace, tady v tom mým případě.“ (Iveta)
O sociální izolaci se rozhovořil také Jakub, který pracuje z domova velmi intenzivně
a nedostatek kontaktu s kolegy vnímá jako jedinou výraznou vadu své práce. Nestačí mu pouze
být v obraze a mít přehled o tom, co se ve firmě děje. Postrádá především neformální vztahy
s kolegy, které se utužují prostřednictvím setkávání se mimo kancelář.
„No, to je asi jediná věc, co mi přijde jako nevýhoda tohoto. S těmi lidmi, s kterými
pracuju každý den máme nějaký ten call, takže jsem zhruba v obraze, co se tam děje. Ale je
dobré si s kolegy skočit třeba na oběd, anebo bavit se o jiných věcech než o práci, prostě mít
nějaký vztah, a ten se s těmi lidmi přes videocall prostě úplně nevytvoří.“ (Jakub)
Pocity izolace od pracovního kolektivu hodně souvisí s intenzitou práce z domova, což
dosvědčuje nejenom případ Jakuba, ale i Zdeňka, který naopak z domova pracuje méně
intenzivně. Zdeněk ví, že nejpozději za pár dnů se s kolegy uvidí, a proto sociální izolací při
práci z domova netrpí, ačkoli je jinak velmi společenský.
„Já jsem společenský typ, ale vždycky s vědomím toho, že zítra, nejpozději pozítří půjdu
do práce mezi své kolegy, tak mně to vyhovuje. (…) Nechtěl bych být týden doma s tím, že bych
neviděl jediného člověka, to bych nezvládl.“ (Zdeněk)
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Vyjma těch, kteří určitou izolaci od svých kolegů pociťují, nebo by jim hrozila při větší
intenzitě práce z domova, jsou pak tací, kteří jí netrpí vůbec. Marie to vysvětluje tím, že si
pracovního kolektivu užila dost v minulosti, kdy vedla velký tým pracovníků, a že teď tu
samotu vnímá spíše jako pozitivum. Marek je zase přesvědčený, že sociálního kontaktu se mu
dostává až příliš v kanceláři typu open space, takže při práci z domova je rád, že má konečně
klid. Dosti zajímavá je však výpověď Petra, který za dostatečný sociální kontakt považuje
i konverzaci prostřednictvím elektronických médií.
„Izolace určitě ne, protože já každej den mluvím s nějakejma, odhadem čtyřiceti,
padesáti lidma. Neříkám, že osobně, já s nima mluvím třeba přes Skype nebo přes telefon, ale
já mám tolik různejch rozhovorů, byť třeba je to přes obrazovku počítače a na vzdálenost 1000
km, že určitě nejsu izolovanej.“ (Petr)
Se sociální izolací úzce souvisí riziko zhoršené komunikace s kolegy, jež bylo v rámci
rozhovorů s respondenty také zkoumáno. Největší zkušenosti s prací na dálku, kdy je výrazně,
nebo dokonce úplně omezena interakce tváří v tvář, má Zdeněk. Spolupracuje totiž v týmu
s lidmi, kteří žijí v Americe a s nimiž se nikdy neviděl, přičemž tedy vnímá určitá komunikační
úskalí.
„Nevýhoda je, že člověk nemá ten osobní kontakt s těmi lidmi, a že s nimi netráví ten
čas na tom obědě, na té kávě a tak podobně, takže se nepozná s nimi naživo, a ta komunikace
je potom taková ztížená. (…) Když už se tak nějak poznáme, tak už je to takové volnější
a otevřenější a v těch mailech často je to takové, že člověk třeba nechápe celý ten kontext, proč
se někdo ptá na toto, proč vlastně to vůbec řeší se mnou. (…) Ne, že by to bylo nějak příšerné,
ale často člověk stráví hodně času takovýmto dohadováním a vyjasňováním věcí, které by se
o hodně jednodušeji povídaly.“ (Jakub)
Anna při práci z domu velmi často komunikuje s podřízenými a kolegy přes chat, kde
vnímá značné problémy hlavně z hlediska efektivity tohoto typu komunikace.
„Ve chvíli, kdy seš v té kanceláři, tak je to zas o něčem jinačím, protože tam některé věci
vyřešíš rychleji. (…) Já kontroluju práci svých kolegů a vlastně pro mě je daleko rychlejší to
s nimi řešit osobně, než když s nimi mám interní něco jako chat a všechno řešit po chatu, jako
přečte si to, nepřečte si to. Tam nevidíš, jestli on to má doručený, jestli to má přečtený, jestli
chce s tebou komunikovat, nechce s tebou komunikovat. Ten problém pak můžeš řešit třeba celej
den místo toho, abys za ním přišla a za 2 minuty máš vyřešeno.“ (Anna)
Ovšem stejně jako u sociální izolace, jsou respondenti, u kterých se tento potenciální
problém zhoršené komunikace neprojevuje. Jedním z nich je Marek, který je přesvědčený, že
pro efektivní komunikaci s kolegy interakci tváří v tvář nepotřebuje. Elena je také zastáncem
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elektronické komunikace, a dokonce si myslí, že komunikování prostřednictvím ICT je
efektivnější.
„No, řekla bych spíš, že je to efektivnější někdy, nebo většinou. Protože když jsem v práci
a přijde za mnou kolegyně, tak prostě za mnou třeba přijde třikrát, čtyřikrát, pořád dokola
a ještě si povídá o různých jiných věcech a zdržuje mě, kdežto když mně zatelefonuje, tak jenom
vyřídí ten jeden potřebný problém a je to jednou za den, není to čtyřikrát.“ (Elena)
Komunikace při práci z domova je charakterizována závislostí na ICT a stejně tak
zaměstnanci pracující z domova jsou na těchto technologiích závislí. Z různých výzkumů
vyplývá, že některým pracovníkům je tato závislost příčinou nespokojenosti s prací z domova.
Z tohoto důvodu jsem s respondenty závislost na technologiích, které jim při práci z domova
umožňují komunikovat a pracovat, také řešila. Nejvíce se o této problematice rozhovořila
Marie, která v závislosti na počítači viděla jedinou nevýhodu práce z domova. Zásadní problém
vnímala v nemožnosti získat rychlou odpověď při řešení operativních pracovních záležitostí
a v určité nejistotě, zda ti, s kterými zrovna komunikuje, danou záležitost vůbec řeší.
„…když potřebuju třebas poradit s něčím, tak ve firmě jdu ke stolu do vedlejší místnosti
a poradím se, že. (…) Tady je to o mejlech, a ne vždy ty lidi chytnu v tom, kdy oni maj čas. Ve
firmě mně řeknou, že teď nemůžou. Jdu za jiným, nebo počkám, ale jsem klidná, protože vím,
že o mně ví. Zatímco když pošlu mail a půl hodiny na to nikdo neodpovídá a já už tady kouřím
druhou cigaretu, protože jsem nervní, jestli to došlo, jestli je dotyčný přítomen, tak to je dost
nepříjemný.“ (Marie)
Lze postřehnout určitou podobnost s výpovědí Anny, která podobnou situaci
popisovala, když hovořila o neefektivitě komunikace přes chat. Ohledně závislosti na ICT ale
Anna vylíčila ještě další problém, který se týká nedostatku informací získaných z neformálních
informačních toků.
„Je pravda, že já tím, jak tam moc nechodím, tak ke mně se všechny ty novinky ani
nedostanou, což je strašná nevýhoda v tomto. Já tím, že jsem teď tady doma, tak mám to takový,
že jsem trošku odtržená od reality, a ten přenos informací je pak zhoršenej. Třeba jak jsou
takový ty drby, že oficiálně přijde něco, ale většinou za tím oficiálním je něco schovanýho, tak
tyhle drby se ke mně už nedostanou, protože ve chvíli, kdy to někdo napíše, byť to napíše do
toho chatu, tak už je to jednou psaný a už se to hůř obhajuje. Kdežto ústně se to šíří daleko líp,
že jo.“ (Anna)
Na uvedené citaci je možné zaznamenat souvislost mezi závislostí na ICT, zhoršené
komunikaci a sociální izolaci. U některých z respondentů se projevilo, že vnímají-li jedno
z těchto úskalí práce z domova, v průběhu rozhovoru vyplynulo, že se u nich projevují i ta zbylá
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dvě. Jiní respondenti však u sebe nepostřehli ani jedno z uvedených úskalí, zatímco u dalších
z nich se projevilo pouze třeba jedno, nebo dvě. Je to velice individuální a dost záleží, jak daní
zaměstnanci ke své práci přistupují. Například Filip to chápe tak, že to není ani tak o závislosti,
jako spíš o nutnosti, protože práce s ICT a určitá míra sociální izolace vyplývá z charakteru
jeho pozice. Závislost na ICT mu tak připadá jako přirozená součást jeho práce a problém v tom
nevidí.
Ve třetí kapitole jsem kromě sociální izolace pojednávala také o profesní izolaci (viz
oddíl 3.2.1). S respondenty byla řešena především v souvislosti s tzv. „neviditelností“ ve firmě
při práci z domova a z toho vyplývajícími zhoršenými možnostmi kariérního postupu. Většina
respondentů v tomto překážku neviděla. Často uváděli, že svou práci s manažerem pravidelně
konzultují, přičemž home office je ve firmách už natolik zavedený, že existují postupy, jak
profesní izolaci předcházet. Jediný Zdeněk s Annou naznačili, že k určité profesní izolaci
dochází. V případě Zdeňka to spočívá v tom, že když dorazí do práce později, třeba jen na půl
dne, tak přestože ráno pracoval z domu a na pracovišti pak zůstává déle než jiní, na kolegy to
automaticky působí, jako by svou práci zanedbával.
„Nerad chodím do práce třeba na půl dvanáctou, protože to působí prostě tak jako
demotivujícím dojmem a kolegové mají poznámky, přestože jsem vstával třeba brzo a pracoval
jsem. Oni mě vidí, jakože jsem dlouho spal a šel jsem až na tu dvanáctou. Je to pro mě trošku
nekomfortní a jsou na to i nějaký studie, že když tvůj šéf tě vidí přicházet později, než přišel on
sám, tak i když pracuješ víc hodin, tak on to vnímá prostě že pracuješ míň. Jde o to, že oni
odchází v pět a že ty tam sedíš až do devíti, tak to už nikdo nevidí.“ (Zdeněk)
Anna má zase těžkosti s prosazením se v práci, protože jak v současné době do práce
prakticky nedojíždí, tak ji její kolegové ani podřízení mnohdy neznají.
„V momentě teďka, kdy já jsem na tom permanentním home office, tak se mi stalo, že
jsem vlastně nastoupila do práce po té rodičovské a s těma lidma jsem neměla kontakt. Je tam
celkem dost velká fluktuace lidí u nás, takže jsem tam nastoupila a teď ze začátku jsem tam moc
nejezdila a někteří ti lidi vlastně vůbec nevěděli, kdo já jsem. Ti, co tam byli noví, tak mě vlastně
vůbec neznali a jako kašlali na mě, jo. Takže až ve chvíli, kdy jsem se jim dostala do povědomí,
tak teprve mě někteří začali brát vážně, když jsem vlastně na poměrně vysoké úrovni.“ (Anna)
Když jsem pojednávala o míře flexibility respondentů na dané pracovní pozici,
z rozhovorů vyplynulo, že jistá míra flexibility se očekává i od pracovníků, kterým je práce
z domova umožněna. Kromě práce v nesociálních hodinách to zahrnuje i příležitostné
přesčasy. V rámci rozhovorů pak bylo zjišťováno, zda u dotazovaných pracovníků
k přesčasům dochází a jak se k tomu staví. Mnozí z nich uvedli, že některé dny pracují déle, ale
61

pak si to zase kompenzují zkrácenou pracovní dobou či volnem v jiné dny, což jim vyhovuje
a v součtu u nich k přesčasové práci nedochází.
„Přesčasy, to je strašně těžký říct, protože my oficiální přesčasy ani nemáme, takže je
to tak, že já některej den prostě pracuju 10, 12 hodin, a pak druhej den končím ve tři, jo. Někdy
potřebuju vyřídit telefonát v osm večer, někdy v deset, pak třeba druhej den přijdu do práce až
na desátou a tak. Takže potom přijde takové vybalancování toho času, a potom v souhrnu to
vychází víceméně na takový ten standard.“ (Filip)
Další uváděli, že si hodiny nekontrolují, že si práci plní úkolově a přesčasů si kolikrát
ani nepovšimnou, natožpak aby je nějakým způsobem evidovali. Nevadí jim ani pracovat přes
víkend či během svátků, protože ví, že si volno později vyberou. A nejen to, práce je mnohdy
i baví, a tak přesčasy nepovažují za nějaké negativum. Pracovní dobu si tito zaměstnanci
přizpůsobují jak potřebám zaměstnavatele, tak potřebám vlastním a rodinným a v případě, kdy
se jim práce nahromadí, tak je to vede k vyšším výkonům, přičemž se s tím umí vypořádat, aniž
by pociťovali nějaké výrazněji negativní emoce.
„Naše práce je už taková, že když je něco potřeba udělat, tak se to udělá kdykoliv. (…)
Mně je ta práce zároveň koníčkem zčásti, takže když mě to baví, tak na tom klidně pracuju déle.
Ale i když je to méně zábavné a je potřeba to udělat večer, tak to stejně udělám, o tom ta práce
je.“ (Iveta)
Posledním diskutovaným negativním aspektem práce z domova, který jsem
s respondenty řešila, je problém se sebedisciplínou. Výpovědi respondentů se velmi lišily.
Někteří uvedli, že se sebedisciplínou problém absolutně nemají a že sice od práce občas
odběhnou vyřídit si nějaké jiné záležitosti, ale není v tom zásadní rozdíl oproti tomu, když jsou
v kanceláři. Elena dokonce uvedla, že problém se sebedisciplínou má spíše v práci než doma,
protože tam má tendence rozptylovat se povídáním si s kolegy. Respondenti často také
zmiňovali, že nějaké to menší rozptýlení je pro ně při celodenní práci s počítačem v podstatě
nutností. Problém však nastává, pokud se menší rozptýlení natáhne do delšího časového úseku,
jako se to stávalo Zdeňkovi.
„Můj problém je, že při té práci na počítači většinu dne potřebuju internet a jako na
internetu je nějaká zábava nebo rozptýlení vždy vzdálené pouze jedno kliknutí. Tím, že pracuju
na počítači, tak po hodině práce mám takový jakoby pocit ustupující energie a trošku bych se
chtěl něčím rozptýlit. Jenom třeba přečtením hloupých novin, a to svádí k tomu, že si rozkliknu
druhej a třetí titulek a jakoby ztratím půl hodiny. A to se mi v práci nestává, protože tam jsem
víc na očích.“ (Zdeněk)
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Výrazný problém se sebekázní pak přiznali pouze Marek s Romanou, odlišné jsou ale
příčiny. Romana ve finální fázi rozhovoru přiznala, že jí nevyhovovala pracovní pozice jako
taková, což se přenášelo i do osobního výkonu, který byl zhoršený.
„…spíš jsem to flákala a nebyla jsem schopná se namotivovat a nechtělo se mi
a začínala jsem pozdě. Bylo to pro mě stresující vůbec ty výkony dát. (…) Vůbec se vybičovat
a začít pracovat, furt jsem to odkládala to volání, furt jsem posouvala ten začátek. Když přijdeš
do kanceláře, tak prostě musíš, sedneš si a musíš a tady furt takový to, že odkládáš a odkládáš,
než začneš. Odbíhala jsem od práce, že jsem si šla třeba vyprat, a pak jsem to doháněla a bála
se, aby na to nepřišli, že dělám míň, než když jsem v kanceláři.“ (Romana)
Marek má svou práci rád, ale problém se sebedisciplínou u něj vyplývá z jeho poněkud
pohodlnější povahy.
„Přiznám se, že jsem takový volnomyšlenkář, bohém, že někdy mám problém si to
zorganizovat nebo se dokopat prostě k tý práci. Jako když člověk má kolem sebe lidi a ti pracují,
až se jim kouří z hlavy, tak člověka to nějak jako víc donutí, tlačí ho to trošku k nějakému
výkonu, že jo. Ale když si doma v jedenáct hodin položím otázku, co teda vlastně s tím dnem
budu dělat, tak to je asi trošku špatně.“ (Marek)
5.5.5 Prolínání práce a soukromí, harmonizace práce a rodiny
V souladu s výzkumnou otázkou jsem se v rámci rozhovorů s respondenty zaměřila také
na prolínání práce a soukromí a na strategie rozlišování mezi oběma sférami. Jako zásadní se
projevilo fyzické oddělení pracovního prostoru od zbytku domácnosti, přičemž patrné zde byly
rozdíly mezi muži a ženami. Na základě výpovědi Filipa, Jakuba a Petra vyplynulo, že mít
oddělený pracovní prostor je pro ně při výkonu jejich práce velmi důležité. Zejména Filip
zdůrazňoval, že bez vlastní pracovny by si práci z domova ani nedokázal představit.
„Pokud člověk nemá oddělenou pracovnu, to je základ, a pokud ji nemá, tak to jako si
nemyslím, že to je úplně efektivní způsob práce z domova, to si ani nedokážu představit, jak
bych to dělal. Já si to s dětma vůbec nedokážu přestavit, že bych tak pracoval z domu, to ne, to
vím, že by nefungovalo.“ (Filip)
Jakub má pro práci přizpůsobenou ložnici, kde má vlastní pracovní stůl včetně
veškerého příslušenství a s přítelkyní je domluven, že mu tam v době práce nechodí. Marek žije
již delší dobu sám, a proto problém s vyhrazeným prostorem neřeší a pracuje tam, kde je mu to
zrovna příjemné, klidně z postele. Zdeněk je v současné době také sám a vyhrazenou pracovnu
tedy nemá, ale kdyby žil s partnerkou, tak by vlastní pracovnu vyžadoval, nebo by z domu
pracovat nechtěl. Petr vlastní pracovnou disponoval dříve, ale v současném bytě ji nemá, což
považuje za jediný a výrazný nedostatek práce z domova, s kterou je jinak velmi spokojen.
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„Protože v kuchyni na to není místo a do ložnice jsme si jednoznačně řekli, že počítač
nepatří, tak prostě já musím dělat v obýváku a v okamžiku, kdy dělám v obýváku, tak třeba
manželka nemůže koukat na seriál v televizi, protože televizi máme jenom jednu, a také tady
nemůžu mít na tu dobu návštěvu. (…) To bych momentálně změnil, kdybych měl tu jednu
samostatnou místnost, malinkou, ale jednu samostatnou místnost bych si zasloužil.“ (Petr)
Všechny ženy uvedly, že vlastní pracovnu nemají, že pracují ve sdílených prostorech,
kde mají buďto vyhrazený stůl pro práci, nebo mají tzv. mobilní kancelář a pracují tam, kde je
to pro ně zrovna výhodné. Ne všem z respondentek však toto uspořádání vyhovuje a některé mi
tak na otázku, co by změnily, aby se jim z domova pracovalo lépe, bez váhání odpověděly, že
by uvítaly právě vlastní pracovnu.
„Bydlíme v rodinným domě a já teda nikdy i předtím, než jsem šla na rodičovskou, tak
jsem nikdy kancelář, prostě nějakej pracovní stůl neměla. Já pracuju normálně v obýváku na
konferenčním stolku. Prostě ve chvíli, kdy můžu, třeba když děcka byly nemocný, tak jsem si
přesunula noťas do ložnice, takže já mám takovou mobilní kancelář. Nemám prostě vyhrazený
prostory.“ (Anna)
Fyzické oddělení prostoru pro práci a pro rodinný život velmi souvisí s otázkou
prolínání sféry práce a sféry soukromí. Respondenti uváděli, že se jim osobní/rodinný
a pracovní život běžně prolínají. Co se však týká nějakého zásahu jedné sféry do druhé, tak se
shodovali na tom, že když už, tak jim práce zasahuje do soukromí, nikoli opačně.
„No, ta práce mi vstupuje do rodiny asi víc. Je pravda, že doma možná řeším víc tu
práci, než bych ji řešila, kdybych do toho kanclu jezdila. Naučila jsem se, a to mi teda chvilku
trvalo, naučila jsem se vnímat ten čas, že prostě, když mám konec pracovní doby, tak zaklapnout
ten noťas a nedívat se doprava doleva, to je jediný tak co mi k tomu pomáhalo.“ (Anna)
Jitka zasahování práce do soukromí dává do souvislosti s prací ve sdílených prostorech.
„Tak kdybych měla samostatnou pracovnu, tak by to bylo pro mě značka ideál, protože
jakmile zavíráte dveře pracovny, tak tam už začíná váš rodinný život. Ale pokud to máte ve
sdílených prostorech, tak to vlastně máte neustále na očích a tady se to prolíná víc.“ (Jitka)
Kromě oddělení pracovního prostoru od toho rodinného, což je alfou a omegou třeba
pro Filipa, respondenti využívají ještě další strategie, jak předcházet negativnímu zasahování
práce do soukromé sféry a opačně. Jakub si kupříkladu vytváří kontrolní seznam jednoduchých
úkonů (např. zkontrolovat e-maily, zkontrolovat chat), které po skončení práce musí provést,
aby mohl svou pracovní činnost skutečně ukončit, nezaobíral se jí ani v myšlenkách a snadněji
se přeorientoval na činnosti mimopracovní. Zároveň, protože z domova pracuje velmi
intenzivně, se snaží setkávat s dalšími lidmi, aby si udržoval určité sociální zázemí a netrpěl tak
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sociální izolací. Zdeněk pro změnu popsal, že aby se necítil zahlcený prací, snaží se začínat
pracovat nejpozději kolem deváté hodiny ranní, aby nejpozději v šest hodin odpoledne končil
a měl volný večer. Dělá to tak z toho důvodu, že když dříve více využíval volnou organizaci
práce a začínal pracovat až okolo oběda, neustále myslel na množství práce, které ještě musel
zvládnout a volný čas si stejně pořádně neužil.
„Není nic horšího než mít volný čas s myšlenkou toho, že dneska ještě prostě mám práci,
kterou chci ještě dneska dodělat. Pak mně to trvá do jedenácti, do dvanácti a je to takovej
nekonečnej úkol a jako kazí mně to i ten volnej čas, kterej během dne mám.“ (Zdeněk)
Jitka oproti tomu žádné strategie, jak efektivně pracovat z domu neuznává. Je totiž
přesvědčena, že to, jestli pracovník bude nebo nebude zvládat práci z domova, se odvíjí od jeho
povahy, od jeho vnitřního „nastavení“.
Pokud respondenti měli děti, zjišťovala jsem u nich také to, jak kombinují práci s péčí
o děti, což se strategiemi zvládání práce z domova úzce souvisí. Z odpovědí respondentů
vyplynulo, že se snaží pracovat hlavně tehdy, když děti doma nejsou, nebo se o ně v danou
chvíli stará někdo jiný. Filip, který jako jediný z mužských respondentů pečoval o závislé děti,
uvedl, že pracuje zásadně tehdy, když děti doma nejsou, nebo se o ně stará manželka.
V okamžiku, kdy se o ně musí starat on, svou pracovní činnost redukuje na odpovídání na emaily a přípravu prezentací. Ovšem pokud to situace vyžaduje, tak nevidí problém v tom, aby
vyzvedl děti ze školy a svůj pracovní rozvrh přizpůsobil skutečnosti, že od určitého času se
nemůže věnovat náročnějším úkolům.
Míra autonomie a flexibility s dětmi klesá, což potvrzují svými výpověďmi také
respondentky, které si práci rozvrhují podle potřeb dětí.
„My máme s manželem takový pravidelný rozvrh, což se teda hodně odvíjí od dětí.
Protože děti chodí do školy, tak musíme o půl sedmé nejpozději vstát, nachystáme snídani,
vypravíme je a o půl osmé oni odchází, takže začínám pracovat o půl osmé. Není to tak, že tím,
že jsem doma, tak bych začínala pracovat až třeba v deset, to určitě ne. Navíc pak je stejně
musím zase vyzvedávat, takže je to hodně přizpůsobené jim.“ (Iveta)
Respondentky, stejně jako Filip, se tedy snaží pracovat tehdy, když děti doma nejsou,
nebo se o ně stará manžel či prarodiče, protože jinak jim výrazně klesá produktivita.
„No, takhle, když třeba jsou nemocný, tak je to samozřejmě mnohem horší, to nejde moc
pracovat, ale když pracuju doma, tak se snažím většinou, když manžel je v práci a děti ve škole.
Že když teda pracuju z domu a fakt chci pracovat, tak když oni jsou pryč. Když jsou tady, tak
toho opravdu moc neudělám.“ (Elena)
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Někteří z respondentů, aby mohli nerušeně pracovat, mají s partnery a dětmi nastavená
určitá pravidla, jak nežádoucím vyrušením při práci zamezit. Jakub s Petrem uvedli, že oba mají
velice tolerantní partnerky, které respektují, že když pracují, tak nemají být vyrušováni. Filip
ve své pracovně také nechce být rušen, což dodržuje nejen manželka, ale i děti, které si na to
zvykaly už od útlého věku.
„Já nejsem v situaci, kdy bych pracoval z domova a měl tam děti sám. Čili buď je to tak,
že jsem doma já, je doma manželka a třeba ten mladší nejde do školky a já jsem v pracovně
a prostě mně sem nikdo nechodí. (…) Děti jsou už odmala naučený, že mi sem nemají chodit
a problém s tím nikdy nebyl.“ (Filip)
Odlišné to ale mají Anna s Elenou a Ivetou. Všechny přiznaly, že u nich doma převládá
tradiční model rodiny, kdy to jsou ony, které se starají o děti i domácnost, přičemž k tomu ještě
pracují. Práce z domova jim tak usnadňuje věnovat se pořádně dětem, domácnosti i práci
a jedno s druhým skloubit a svým způsobem jim tento model vyhovuje.
„My to jako obecně máme tak, že manžel je ten, který vydělává a já jsem ta, která spíš
je vždycky k dispozici, když třeba děti onemocní, nebo prostě víc se starám o tu domácnost
a děti. U nás to máme rozdělené takhle nehledě na to pracoviště, takže ta práce z domova mi to
vlastně usnadňuje.“ (Elena)
Ne vždy se však respondentky setkávají s pochopením ohledně výkonu své práce
z domova, a to ze strany nejen manželů, ale i širšího okolí. Občas jim dá práci vysvětlit
ostatním, že to, že pracují z domova neznamená, že mají spoustu volného času, a proto by měly
zastávat ještě více domácích prací atp.
„Ze začátku, když jsem takhle začala pracovat, tak manžel mně říkal: No ty seš furt
doma, ty máš času a tak. Jako chvíli mu trvalo, než si tak psychicky připustil, že já vlastně sice
jsem doma, ale nesedím a nehoupu nohama. Takže jako ze začátku to takhle bylo, ale zvykl si
na to, že vlastně to je moje pracovní doba.“ (Anna)
„Nejenom děti, ale i dospělí občas nechápou, že když jsem doma, tak bych měla
pracovat v pracovní době, že to neznamená že když jsem doma, tak nemusím pracovat. Často
to tak lidi vnímají, jakože ty jsi doma, tak ty si můžeš všechno vyřídit, ale ono to tak úplně není.“
(Iveta)
5.5.6 Spokojenost s prací z domova, vize do budoucna
V závěrečné fázi rozhovorů jsem u respondentů zjišťovala, jak jsou s prací z domova
spokojeni a zda by takto chtěli pracovat i do budoucna. Drtivá většina respondentů
s prací z domova spokojená byla a rádi by v tomto režimu práce (v nějaké jeho podobě)
pokračovali i nadále.
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„Já si myslím, že už to nějak výrazně líp možná ani nejde. Tak někdy to je takové, že si
člověk říká, že by radši i chtěl chodit do té práce, ale když vidím, že v práci stejně nejsem
schopná nic pořádně udělat a stejně pořád něco s někým řeším, tak jako v zásadě si vždycky
musím říct, že jsem ráda, že jsem doma a můžu být v klidu. Takto racionálně zhodnocené je to
opravdu tak, že bych to asi nijak neměnila, rozhodně ne s tou rodinou.“ (Iveta)
Někteří to podmiňují tím, že musí disponovat vlastní pracovnou, zatímco jiní by ji také
uvítali, ale zvládnou to i bez ní. Nicméně co už je pro respondenty zásadní, je počet dní, kdy
pracují z domova. Všichni, kteří tak pracují pouze středně intenzivně, tedy 2–3 dny v týdnu,
uvedli, že by si nedokázali představit pracovat z domova intenzivněji, protože pak už by se
u nich začala projevovat negativa, zejména tedy sociální izolace.
„No, kdybych byla pořád jenom doma, tak to by bylo na palici, když to tak řeknu, protože
třeba po těch nemocích se vždycky těším do práce kvůli takové té socializaci. Kdybych
pracovala pořád doma, tak si myslím, že by to nebylo dobré. V tom je pro mě právě perfektní
ta svoboda a ta kombinace.“ (Elena)
Částečně nespokojená je Anna, která je poměrně sociálně orientovaná a v současné době
pracuje z domu až příliš intenzivně, a proto u ní nevýhody začínají převažovat nad výhodami.
„Já bych řekla, že každej na tom vidí jenom benefity, já už na tom vidí jenom ty negativa.
Já už si kolikrát říkám, že už se fakt tak těším, až ten malej půjde do školky, že prostě budu jezdit
do práce, i kdybych tam měla jezdit třeba na půl dne.“ (Anna)
Nedostatek sociálního kontaktu pociťuje také Jakub, který by uvítal větší pracovní
kolektiv ve firmou pronajaté kanceláři. Kdyby tam docházelo více lidí, práci z domova by
ochotně omezil na tři dny v týdnu. Jediný, kdo byl s prací z domova výrazně nespokojený, byla
Romana. Přiznala, že není dostatečně disciplinovaná a že práce operátorky call centra pro ni
byla pouze krátkodobým a únikovým řešením svízelné situace. Na druhou stranu podotkla, že
kdyby měla jinou náplň práce, možná by jí práce z domova vyhovovala více.
„Mně vadilo, že jsem musela telefonovat. Kdybych dělala třeba jenom nějakou
administrativu, tak je to něco jinýho, ale to, že jsem musela volat s cizíma lidma, prostě jsem to
telefonování nesnášela. (…) Byla to práce, kterou jsem dělala přes odpor. Vlastně to, co jsem
nejvíc nesnášela, jsem šla dělat z nouze.“ (Romana)
5.6

Zhodnocení výsledků výzkumného šetření
Během rozhovorů s respondenty byla postupně probírána všechna témata, která

poskytovala odpověď na výzkumné otázky. Výpovědi celkového počtu jedenácti respondentů
považuji za dostačující pro účely této bakalářské práce. Jednotlivá zjištění jsem vždy podložila
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jejich nejvýstižnějšími odpověďmi, aby náhled na problematiku práce z domova byl co
nejilustrativnější.
Ve výzkumné části bakalářské práce byly dopodrobna popisovány pozitivní,
a především negativní aspekty práce z domova tak, jak je respondenti vnímají. Stejně tak byla
pozornost věnována způsobům, jak rozlišují mezi prací a soukromým životem a jak se jim daří
skloubit práci s péčí o děti. Zjišťována byla také jejich spokojenost s prací z domova, vše tedy
v souladu s výzkumnými otázkami. V tomto textu budou shrnuta zjištění ze zrealizovaného
výzkumného šetření, která budou zároveň porovnána s poznatky teoretickými, a to vše
s důrazem na cíl bakalářské práce.
Poznatky z odborné literatury o práci z domova svědčí o tom, že lidé si tento pracovní
režim nejčastěji volí z rodinných důvodů, tedy aby skloubili zaměstnání s péčí o rodinné
příslušníky, a potom také z důvodu většího klidu v domácím prostředí. Osobně považuji
důvody pro práci z domova za důležitou informaci od respondentů, protože do značné míry
predikují celkové působení jedince v roli domácího pracovníka a jeho postoje k práci.
Respondentky pečující o závislé členy rodiny potvrdily, že primárním důvodem pro práci
z domova jim byla snaha skloubit práci s péčí o rodinu. Jediný zástupce mužského pohlaví,
který má také závislé děti, však jako hlavní důvod uvedl větší klid na práci. Další muži také
zdůrazňovali zejména klidnější domácí prostředí a oběma pohlavím pak dalším důvodem bylo
větší pohodlí doma. Jedna z respondentek začala z domova pracovat přes odpor, což se pak
projevilo ve všech aspektech jejího postoje k práci z domova, a proto také následně takto
pracovat přestala.
V první kapitole bakalářské práce jsem pojednávala o flexibilitě při práci z domova,
přičemž ne vždy je jí dosaženo v takové míře, jak by si pracovníci představovali, ačkoli
v populárních i odborných zdrojích je uváděna jako největší výhoda práce z domova.
A skutečně, respondenti získanou míru svobody a flexibility považovali za jednoznačné
pozitivum práce z domova. Dokonce i ti, kteří se starají o malé děti a svůj rozvrh potomkům
musí velmi přizpůsobovat, si svou (ač nižší) míru dosažené flexibility pochvalovali. Tyto
výsledky jsou pravděpodobně podpořeny vysokou mírou autonomie na dané pracovní pozici,
kterou těmto pracovníkům poskytuje zaměstnavatel. Respondenti až na pár výjimek
potvrzovali, že pracovní dobu mají velmi volnou, práci si rozvrhují sami a většinou si i sami
určují, kdy budou pracovat z domu a kdy z kanceláře. Stejně tak míra kontroly výsledků práce
ze strany zaměstnavatele je velmi nízká, důraz je kladen na samostatnost zaměstnanců.
Flexibilita je příležitostně vyžadována také od samotných pracovníků, a to tak, že když je to
potřeba, tak se od nich očekává, že práci věnují nadstandardní úsilí. Ani to ale pro respondenty
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není problém, přizpůsobení se pracovním požadavkům jim nevadí, a naopak to někdy i vítají.
Jako neočekáváný problém se však projevila přílišná autonomie a nízká kontrola plnění
pracovních úkolů. Někteří z pracovníků by uvítali větší dohled, aby je nadměrná volnost
nesváděla k odkládání pracovních povinností.
Další otázky směřovaly k subjektivně pociťovaným výhodám při práci z domova.
Velmi mne zajímala především otázka klidu na práci v domácím prostředí. Autoři publikací
zaměřených na práci z domova často uvádějí, že pracovníci mají doma na práci větší klid a lépe
se na ni dokáží soustředit. V některých odborných zdrojích se ale diskutuje o tom, že větší klid
je zaručen pouze za splnění určitých podmínek. Domácí pracovníci by měli například
disponovat vlastní pracovnou či pracovat pouze v době, kdy doma nejsou další členové
domácnosti, zejména děti. Předpokládala jsem tak, že v případě, kdy respondenti pečují o malé
děti, oceňují spíše práci v kanceláři nežli v domácnosti, která se jim stává rušnější. Předpoklad
se mi však nepotvrdil, protože všichni respondenti uvedli, že doma si dokáží zaručit větší klid
na práci nehledě na rodinnou situaci. Z důvodu většího klidu v domácím prostředí také uváděli
vyšší pracovní produktivitu. Klid si doma dokáží zajistit díky tomu, že pracují v době, kdy děti
doma nejsou nebo spí, přičemž starší členové domácnosti jsou dostatečně tolerantní, aby je při
práci také nevyrušovali. Nutno ale podotknout, že pokud se výjimečně stalo, že se tito
pracovníci během práce o děti starat museli, tak jim okamžitě poklesla produktivita i míra
soustředění. Mezi další výhody práce z domova pak respondenti v souladu s teorií uváděli větší
pohodlí, čas ušetřený na dojíždění a také možnost pracovat i v případě nemoci.
Při rozhovorech jsem se snažila získat detailní informace především o možných
negativních aspektech práce z domova. Dle očekávání, respondenty nejčastěji zmiňovanou
nevýhodou byla sociální izolace. Různé výzkumy potvrzují, že domácí pracovníci se mohou
cítit izolovaní od svých kolegů, běžného chodu společnosti a důležitých informací. Zejména
respondentky starající se o závislé potomky sociální izolaci pociťovaly poměrně intenzivně. Je
pravděpodobné, že to souvisí se skutečností, že se pro práci z domova rozhodly do značné míry
kvůli rodině a nikoli proto, že by jim samota vyhovovala. Jedním z výstupů mnohých šetření
také je, že sociální izolace se prohlubuje s intenzitou práce z domova. To je typické pro jednoho
z respondentů, který pracuje téměř výhradně z domova a skutečně vnímá nedostatek kontaktu
se svými kolegy a ztrácí pocit sounáležitosti s nimi. Zároveň ti z respondentů, kteří z domova
pracují méně intenzivně, sociální izolací zpravidla netrpí, protože kontaktu s kolegy mají dost
ve dnech, kdy pracují v kanceláři. Uvedený předpoklad však není podmínkou. Jsou respondenti,
kterým stačí kontakt prostřednictvím ICT, nebo jsou tací, u kterých samota odpovídá jejich
povaze a sociální kontakt též nepostrádají. Se sociální izolací souvisí také izolace profesní, ta
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se ale projevila pouze u dvou z respondentů a týkala se snížené šance na prosazení se
v zaměstnání, a to z důvodu jejich častější nepřítomnosti na pracovišti.
Podrobněji byla řešena i zhoršená komunikace vyplývající z odkázanosti na ICT. Často
se poukazuje na skutečnost, že elektronická komunikace nezahrnuje situační kontext, čímž
může docházet ke špatné interpretaci sdělení mezi pracovníky. Překvapivým zjištěním bylo, že
některým z respondentů komunikace přes ICT spíše vyhovuje, a dokonce jim přijde
efektivnější. Přesto se však našlo dostatečné množství těch, u kterých ke zhoršení komunikace
dochází a považují to za značný problém. Pokud pracovník se svými kolegy netráví čas
a nekomunikuje s nimi tváří v tvář, komunikace přes elektronická média mu pak může připadat
nepřirozená, ztížená a často se skrze ni nedostane k neformálním informačním tokům. Někteří,
v kontrastu s těmi, kteří to vnímali opačně, si také stěžovali, že komunikace přes ICT je
neefektivní a práci z domova jim komplikuje. Někdy je jim i zdrojem stresu, například když
potřebují něco rychle vyřešit a neví, zda se tomu druhá strana věnuje, nebo ne.
Zkoumána byla také práce v nesociálních hodinách a problematika přesčasové práce.
Práce mimo standardní pracovní dobu, často třeba brzy ráno nebo dlouho do noci, je pro
respondenty zcela běžná a nikdo z nich v tom problém nevidí. Jejich práce ale někdy probíhá
nárazově, například když je potřeba rychle vyřešit nějakou zakázku a pracovní doba se jim tak
natáhne třeba na 12 hodin. Ani to respondentům nevadí, protože vědí, že si volno vyberou jindy.
V součtu hodin u nich k přesčasům většinou tedy nedochází, ale pokud přeci jen dochází, tak
jim to nevadí a neřeší to, protože jsou orientováni na výkon a hodiny si příliš nehlídají.
V teoretické části bakalářské práce jsem psala o tom, že práce z domova je charakterizovaná
právě delší pracovní dobou a častějšími přesčasy, což je podloženo řadou výzkumů.
U respondentů se to ale nepotvrdilo, a pokud k tomu přeci jen docházelo, tak pouze v minimální
míře.
Posledním negativním aspektem práce z domova, na který jsem se v rámci rozhovorů
s respondenty zaměřila, je problematika zhoršené sebedisciplíny při práci z domu. Domácí
prostředí sice poskytuje více pohodlí oproti kanceláři, ale zase může zaměstnance svádět
k odkládání pracovní činnosti ve prospěch záležitostí mimopracovních. Většina z respondentů
však u sebe tento problém nepostřehla a ani by je nenapadlo, že by se jich mohl týkat. Nicméně,
jeden z respondentů uvedl, že si myslí, že problém se sebedisciplínou by měl, pokud by
výsledky jeho práce byly kontrolovány méně často. Dva z respondentů pak zhoršenou
sebedisciplínu při práci z domu přiznali, přičemž u jednoho z nich je důvodem snížená
motivace vyplývající z nespokojenosti s prací jako takovou, zatímco u druhého to je způsobeno
pohodlnější povahou a nedostatkem kontroly ze strany managementu a dalších kolegů, když
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pracuje z domu. Jedna z respondentek naopak uvedla, že zhoršenou sebedisciplínou trpí spíše
v práci než doma. Problém se sebekázní se u respondentů tedy vyskytoval, ale jestli se projeví
a v jaké podobě se to stane, to se lišilo případ od případu.
Pozornost byla věnována také prolínání práce a soukromí a strategiím rozlišování mezi
pracovními a rodinnými záležitostmi. V čem se výzkumníci neshodnou, je odpověď na otázku,
zda práce z domova harmonizaci pracovního a soukromého života napomáhá, nebo jí naopak
škodí. Vznikne-li nějaké pnutí mezi prací a soukromím, tak obvykle z důvodu nadměrného
zasahování jedné sféry do druhé, přičemž častější je přesah práce do soukromého života.
Respondenti uváděli, že se jim práce se soukromím běžně prolíná, ale pokud u nich dojde
k negativnímu přesahu jedné sféry do druhé, tak na vině bývá právě práce. Uváděli, že práce
jim vstupuje do osobního či rodinného života více, než by tomu bylo, kdyby pracovali pouze
z kanceláře. Že by však rodina vstupovala do pracovní činnosti, k tomu u žádného z nich
nedochází. Aby negativní přesah práce do soukromého života omezili, většina respondentů
považuje za důležité disponovat vlastní pracovnou. Zejména pro muže je to zcela zásadní,
protože bez vlastní pracovny by si kolikrát ani nedokázali představit pracovat. Všechny
respondentky naopak pracují ve sdílených prostorech, ale některým z nich to vadí a vlastní
pracovnu by také uvítaly. Muži raději pracují v blocích a využívají tak strategii segmentace,
zatímco ženy více inklinují k přerušování práce za účelem jiných činností, nejčastěji starostí
o děti nebo domácnost. Uvedená zjištění jsou zcela v souladu s teoretickými poznatky
o genderových rozdílech při práci z domova (viz podkapitola 4.2). Aby respondenti svou práci
vykonávali efektivně, využívají ještě další drobné strategie, ale jako důležitější se ukázala být
spíše tolerance ostatních členů domácnosti, přičemž si tito pracovníci nemohou příliš stěžovat,
protože partneři a rodina jim vychází velmi vstříc a snaží se je při práci nerušit.
Zajímala jsem se také o možnosti kombinování práce a péče o děti, přičemž jsem
očekávala určité snížení efektivity práce v případě, kdy je pracovník zároveň rodičem pečujícím
o závislé děti. Respondenti to však mají vymyšlené tak, že z domova pracují pouze tehdy, když
tam děti nejsou anebo když spí, případně když se o ně stará někdo jiný, a proto pracovníky při
práci obvykle nikdo neruší. Co se týče rozdělení domácích rolí, tak tam už převládá tradiční
model, což koresponduje s výstupy různých výzkumů, které tvrdí, že práce z domova rozdělení
na tradiční mužské a ženské role spíše prohlubuje, nežli mění. Respondentky uvedly, že domácí
práce zastávají většinově ony, přestože doma zároveň pracují. Tento model ale považují za
přirozený a práce z domova jim tak není ani potenciálním zdrojem konfliktů.
Nakonec jsem u respondentů zjišťovala spokojenost s prací z domova, což obvykle
vyplynulo už z předchozích fází rozhovoru. Naprostá většina z nich je s tímto pracovním
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režimem více či méně spokojená a chtěla by tak pracovat i do budoucna. Zásadní však je
intenzita, přičemž zejména ti, kteří tak pracují méně intenzivně, by určitě nechtěli pracovat více
než 2–3 dny týdně z domu z obavy, že by se cítili izolováni od pracovního kolektivu. Toto
zjištění je v souladu s výzkumy, které konstatují, že při práci z domova v intenzitě do tří dnů
týdně se riziko pocitů sociální izolace snižuje (viz podkapitola 3.2). Pro některé z respondentů
pracujících z domova naopak intenzivněji než 3 dny týdně, jsou nejspíš právě z tohoto důvodu
pocity sociální izolace překážkou, které by se chtěli zbavit. Jako další překážku pak vnímají
absenci vlastní pracovny. Ovšem jen jedna respondentka, která z domova už nepracuje, by ani
do budoucna tak pracovat nechtěla, protože jí to nevyhovovalo vůbec.
Na otázku, jak zaměstnanci pracující z domova subjektivně interpretují tuto formu
zaměstnání z hlediska její výhodnosti či nevýhodnosti, nelze odpovědět zcela jednoznačně.
Z výzkumného šetření vyplývá, že mnohé z předpokládaných nevýhod práce z domova se
u pracovníků vůbec neprojevily a někdy se dokonce projevily jako výhody. Přesto však zůstalo
značné množství těch, kteří různé nevýhody (zejména tedy sociální izolaci a zhoršenou
komunikaci vlivem závislosti na ICT) pociťují. Většině z nich přesto práce z domova vyhovuje
a chtěli by v ní pokračovat. Hodnocení práce z domova se také odvíjí od osobnosti těchto
pracovníků a od důvodů, pro které se rozhodli z domova pracovat. Společenský člověk bude
sociální izolací asi vždy trpět více než jedinec, který je samotářsky založený. Obecně však, při
zvážení všech pozitiv a negativ, poznatky z výzkumného šetření vypovídají spíše o výhodnosti
tohoto pracovního režimu. Je ale nezbytné mít stále na zřeteli, že zjištění se týkají pouze těchto
konkrétních respondentů a je možné (nebo spíše pravděpodobné), že u jiného vzorku se mohou
v lecčem lišit.
Práce z domova je fenoménem s mnoha aspekty, které se u různých pracovníků
projevují různými způsoby. Zjištění výzkumného šetření obohacují základnu poznatků o práci
z domova a poskytují další možný pohled na tuto problematiku z hlediska výhodnosti či
nevýhodnosti práce z domova, jak je to v souladu s cílem výzkumu. Nicméně respondenti byli
vybírání záměrně tak, aby splňovali určitá předem vymezená kritéria, tudíž se jedná
o specifický vzorek a zjištění, ač hodnotná, rozhodně nelze považovat za zobecnitelná.
Při výběru respondentů jsem se zaměřila na pracovníky, kteří z domova pracují či
pracovali delší dobu, aby byli schopni vyjádřit se k problematice práce z domova komplexněji
a lépe reflektovat své zkušenosti. Kritérium to je ospravedlnitelné, avšak je možné, že kdyby
respondenti z domova pracovali kratší dobu, tak se u nich ve větší míře projeví negativní
aspekty této formy práce a případná nespokojenost. Vícero respondentů totiž naznačilo, že mají
kolegy či známé, kteří z domova také zkoušeli pracovat, ale brzy s tím museli přestat, protože
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jim to nevyhovovalo. Pro další výzkum zaměřený na problematiku negativních aspektů práce
z domova by tedy mohlo být přínosné zaměřit se právě na tuto skupinu pracovníků. Zajímavou
skupinou respondentů by mohli být také domácí pracovníci pracující jako osoby samostatně
výdělečně činné, u nichž kontrola plnění pracovních úkolů neprobíhá průběžně, ale často až po
delším časovém období. Obojí ale pouze v případě kvalitativního výzkumu, kdy by se
zjišťovala data do hloubky. V případě kvantitativního výzkumu by se daly zjišťovat obecné
postoje k práci z domova a vůbec zájem takto pracovat, a to z hlediska genderu. Genderové
rozdíly se při práci z domova totiž prokazatelně projevují, a proto by specifika mužů a žen při
práci z domova mohly být nosným směrem, kterým se ubírat při dalším bádání. I to však lze
zkoumat pomocí strategie kvalitativní a osobně u problematiky práce z domova vnímám přínos
především právě v kvalitativním zaměření výzkumu, protože stále tu jsou aspekty a otázky,
které by mohly být odkryty více do hloubky.
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6

ZÁVĚR
Práci z domova lze považovat za současný trend s nejistou budoucností. Má spoustu

svých zastánců, kteří na ni nedají dopustit, ale stejně tak i odpůrců, kteří nevěří v její efektivitu.
Zatímco v některých zemích je na vzestupu, v jiných se od ní pomalu začíná upouštět. V této
bakalářské práci jsem na problematiku práce z domova nahlížela z různých úhlů pohledu
a usilovala o co nejpodrobnější popis všech jejích aspektů. Soustředila jsem se především na
možná negativa, která se k práci z domova vážou.
V úvodní části bakalářské práce jsem pojednávala o práci z domova v souvislosti
s flexibilitou. Nejprve jsem poněkud obecněji psala o flexibilitě práce a flexibilních formách
zaměstnání, a poté jsem dopodrobna rozebírala výhody a rizika časové a prostorové flexibility
při práci z domova. Upozorňovala jsem na skutečnost, že flexibilita domácím pracovníkům
není pouze poskytována, ale je po nich i vyžadována. Stejně tak jsem upozorňovala na riziko,
že míra dosažené flexibility se v některých případech může rozcházet s očekáváními.
Následně jsem usilovala o vymezení jednotlivých podob práce z domova. Jak v české,
tak v zahraniční literatuře nepanuje shoda definic „práce z domova“, a tudíž jsem považovala
za nezbytné jednotlivé podoby tohoto pojmu přiblížit. Práce z domova je v různých zemích
různě rozšířená, a proto jsem v návaznosti na její definice pojednávala o aktuální situaci
v České republice, kde doposud převažuje poptávka po tomto režimu práce před jeho nabídkou.
Možnosti využívání práce z domova do značné míry závisí také na její současné právní úpravě,
které jsem tedy věnovala celou podkapitolu, stejně jako změnám, jež by přinesla navrhovaná
novela zákoníku práce. Zákoník práce se tomuto pracovnímu režimu věnuje příliš stručně,
a proto by k určitým změnám, jež by zajistily zejména větší ochranu zaměstnanců, mělo dříve
či později dojít.
Představila jsem také výhody a nevýhody práce z domova. Zdůrazňovala jsem
skutečnost, že to, co je výhodou pro jednoho zaměstnance, zdaleka nemusí být výhodné pro
zaměstnance jiného. Poměrně podrobně jsem popisovala odvrácenou stranu práce z domova.
Často se totiž poukazuje na výhody, které jsou v některých případech diskutabilní.
Problematický je například nárůst produktivity při práci z domova, za kterým se může skrývat
nadměrné pracovní úsilí na úkor osobního či rodinného života. Mimo jiné jsem rozebírala také
často vyzdvihovaný klid na práci v domácím prostředí, který však nelze zaručit za všech
okolností. Následně jsem se detailně věnovala nejčastějším úskalím práce z domova, mezi něž
se řadí sociální a profesní izolace, zhoršená komunikace a závislost na ICT.
Dále jsem se zabývala možnostmi harmonizace osobního a pracovního života jedinců,
kteří z domova pracují. Definovala jsem pojem work-life balance a dala jej do souvislosti
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s diskutovanou problematikou. Podrobně jsem také řešila prolínání sféry práce a soukromí
a možné konflikty z toho plynoucí. Upozorňovala jsem na důležitost ustanovení bariér mezi
oběma sférami, k čemuž napomáhají nejrůznější strategie, jako je například oddělení
pracovního od nepracovního, ať už z hlediska času, nebo rolí. Posuzování jednotlivých
charakteristik práce z domova a způsoby slaďování práce a soukromí se mohou lišit mezi muži
a ženami, což jsem také brala v potaz a detailně popisovala. Nakonec jsem se věnovala tématu
spokojenosti domácích pracovníků, tedy tomu, co jim při práci z domova je zdrojem
spokojenosti, a co jim naopak může spokojenost snižovat.
Ústřední kapitolu bakalářské práce tvoří vlastní výzkumné šetření zjišťující výhodnost
či nevýhodnost práce z domova u konkrétních zaměstnanců, kteří takto pracují. Pomocí metody
polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty jsem zkoumala jednotlivé výhody
a nevýhody tak, jak je tito zaměstnanci vnímají. Dále jsem zkoumala také to, jak se zvládají
vypořádat s nástrahami práce z domova, jak rozlišují mezi prací a soukromím a jak se jim daří
skloubit práci s péčí o děti. V neposlední řadě jsem zjišťovala, jak jsou tito zaměstnanci s prací
z domova spokojeni a zda by tak chtěli pracovat i do budoucna. Mnohá zjištění kopírovala
teoretické poznatky uvedené v předchozích kapitolách, často však poskytla hlubší náhled na
problematiku a pomohla tak lépe pochopit určité jevy, ke kterým při práci z domova dochází,
případně vyvrátit některé mé mylné předpoklady.
Zajímavým poznatkem kupříkladu bylo, že respondentům zaměstnavatelé poskytují
velkou míru autonomie a zároveň malou míru kontroly pracovních výsledků, což někteří z nich
považují za úskalí své práce, nikoli výhodu, protože přílišná volnost klade velké požadavky na
jejich vlastní sebedisciplínu. Za jednoznačnou výhodu práce z domova pak respondenti
považují větší klid na práci, jehož (oproti očekávání) dosahují i v případě, že jsou rodiči malých
dětí. Zejména muži ale zdůrazňovali, že aby si potřebný klid pro práci zajistili, je pro ně důležité
mít pracovní prostor oddělený od toho soukromého. Pro ženy v kontrastu je často zcela běžné
pracovat ve sdílených prostorech a práci přerušovat za účelem starosti o děti nebo o domácnost.
Zatímco v teoretické části práce jsem na základě odborných zdrojů zdůrazňovala, že některé
z výhod práce z domova se mohou projevovat i zcela negativně, z rozhovorů s respondenty
vyplynulo, že to platí také opačně – některé z uváděných nevýhod mohou nabývat pozitivních
podob. Příkladem může být zhoršená komunikace se spolupracovníky vlivem odkázanosti na
ICT. Někteří z respondentů skutečně potvrdili, že k tomu dochází, avšak našli se tací, kterým
komunikace přes elektronická média nevadí, a naopak ji považují za efektivnější. Podobně je
to se sociální izolací. Pro mnohé je největší nevýhodou práce z domova, přičemž podrobně
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popisovali, jak se u nich projevuje, zatímco jiným zcela vyhovuje a do určité míry ji považují
za výhodu.
Vícekrát jsem v bakalářské práci uvedla, že to, jestli se určitá specifika práce z domova,
ať už pozitivní, nebo negativní, u pracovníků projeví či nikoliv, je záležitostí velmi
individuální. Toto tvrzení je podpořeno jak odbornými výzkumy práce z domova, tak výsledky
výzkumného šetření v rámci mé bakalářské práce. Výsledky výzkumů se odvíjí od specifických
charakteristik osob, kteří se jich účastní. Z tohoto důvodu se domnívám, že o fenoménu práce
z domova nelze činit jednoznačné závěry, zejména tedy co se týče výhodnosti či nevýhodnosti
pro zaměstnance. Každé nové zjištění je pouze dalším možným náhledem na problematiku
a obohacením teorie vzniklé ze zjištění předchozích. Do výsledků se promítá typ práce, kterou
účastníci výzkumu vykonávají, charakter konkrétní pracovní pozice, přístup zaměstnavatele
(zejména míra poskytované autonomie a kontroly), pohlaví, rodinné zázemí, prostorové
dispozice domácnosti a v neposlední řadě také počet dní v rámci pracovního týdne, které
pracovník tráví doma. Obecně by se tedy dalo říci, že projevy různých aspektů práce z domova
jsou skutečně velmi individuální, což s sebou ovšem nese jednu zásadní výhodu, a sice že další
výzkumy a bádání zaměřené na tuto problematiku jsou vítány.
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PŘÍLOHY

Příloha A
Okruhy témat pro rozhovor
1. Základní údaje o respondentovi
•

Věk, vzdělání, stav (svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á, v dlouhodobém
partnerském vztahu)

•

Děti: nemá/má – Kolik jich má? Kolik jim je let (závislé/nezávislé)? Bydlí
u něj/ní?

•

Bydlení: S kým bydlí? Kde bydlí (město/vesnice)? Jak žije (byt/dům)?
Disponuje vlastní pracovnou?

2. Charakter pracovní pozice
•

Důvod pro volbu práce z domova

•

Popis pracovní pozice, náplň práce

•

Podíl dnů, kdy pracuje doma oproti kanceláři: Kdo to určuje?

•

Organizace pracovní doby: Rozvrhuje si ji sám/sama, nebo ji určuje
zaměstnavatel?

•

Míra autonomie na pracovní pozici

•

Náročnost práce (míra zodpovědnosti, stres, přesčasy, noční a víkendová práce
apod.)

3. Práce z domova – průběh a pociťované výhody a (zejména) nevýhody
•

Harmonogram běžného pracovního dne: V kolik hodin vstává a v kolik hodin
začíná pracovat? Kolik hodin obvykle pracuje? Plánuje si pauzy? Přerušuje
pracovní činnost kvůli mimopracovním záležitostem?

•

Pracuje se mu/jí lépe doma, nebo v kanceláři a proč? Kde je mu/jí příjemněji
a kde je produktivnější?

•

Ušetří peníze na dojíždění, nebo naopak jich investuje více do vybavení
a provozu domácí kanceláře? Hradí některé z nákladů zaměstnavatel?
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•

Pociťované výhody:
-

Flexibilita, více času na soukromé záležitosti, větší míra autonomie

-

Více pohodlí, větší klid na práci a lepší soustředění

-

Čas ušetřený na dojíždění: Jak ho využije (práce/rodina/vyřizování
jiných povinností/starost o domácnost/volný čas – přátelé, koníčky)?

•

Pociťované nevýhody
-

Izolace od pracovního kolektivu: Cítí se někdy izolován/a od pracovního
kolektivu? Jak probíhá komunikace s kolegy a nadřízenými? Jak probíhá
zadávání úkolů? Jak je to s „viditelností“ ve firmě (možnostmi povýšení
při práci z domova)?

-

Sebedisciplína při práci z domova: Je zhoršená doma? Musí se do práce
přemlouvat? Je rozptylován/a jinými povinnostmi nebo rodinou?

-

Závislost na ICT (riziko „být neustále k dispozici“), práce v nesociálních
hodinách (přesouvání úkolů, vyřizování požadavků klientů, přesčasy
atp.)

-

riziko mísení rolí otec/matka – zaměstnanec, rodinné/partnerské
konflikty

4. Hranice mezi prací a soukromím
•

Jak má vymezený prostor na práci (pracovna/pracovní kout/sdílené prostory)?

•

Role partnera (má-li) v životě respondenta: rozdělení rolí v domácnosti (péče
o závislé rodinné příslušníky, starost o chod domácnosti atp.)

•

Jak rozlišuje mezi prací a soukromím? Zasahuje spíše práce do rodiny, nebo
rodina do práce? Kolik času si vyčleňuje na soukromý život?

•

Má nějaké strategie pro rozlišování pracovního/soukromého, a pokud ano, jsou
efektivní? Prokládá práci jinými činnostmi (vyhovuje/vadí)?

•

Má nastavená nějaká pravidla, jak se k němu/ní mají chovat ostatní rodinní
příslušníci, když pracuje?
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5. Spokojenost s prací z domova, shrnutí
•

Vyhovuje mu/jí tento pracovní režim a proč?

•

Vize do budoucna: Hodlá tak pracovat i do budoucna? Uvažuje o změně,
případně proč tak přestal/a pracovat (nevyhovovala práce samotná/práce
z domu)?

•

Co hodnotí jako největší přínos a co jako největší negativum práce z domova?

•

Je něco, co by změnil/a, aby se mu/jí pracovalo z domova lépe?
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Příloha B
Tabulka 1 – vybrané charakteristiky respondentů

Pseudonym Věk Vzdělání

Počet dětí,
věk

Stav

Marie

54

VŠ

Svobodná

0

Romana *

44

SŠ

Rozvedená

3 (16, 14, 4)

Jakub

28

VŠ

V
dlouhodobém
vztahu

0

Anna

36

VŠ

Vdaná

3 (10, 8, 2)

Petr

55

VŠ

Ženatý

2 (30, 24)

Jitka

48

VŠ

Rozvedená

1 (22)

Elena

35

VŠ

Vdaná

2 (7, 6)

Zdeněk
Marek

30
52

VŠ
VŠ

Svobodný
Rozvedený

0
1 (24)

Filip

34

VŠ

Ženatý

2 (7, 4)

Iveta

40

VŠ

Vdaná

2 (11, 10)

Intenzita
práce
z domova

Pracovní pozice
Servisní
manažerka
Operátorka call
centra
Softwarový
inženýr
Reporting
manažerka
Manažer v
oblasti
finančnictví
Manažerka v
oblasti obchodu
Vědecká
pracovnice
Trader
Programátor
Vedoucí týmu
projektových
manažerů
Vědecká
pracovnice

Vysoká
Střední
Vysoká
Střední **
Vysoká
Střední
Střední
Střední
Střední
Vysoká
Vysoká

* Věk respondentky i dětí je uveden tak, jak byl v době, kdy pracovala z domova.
** Respondentka pracuje na poloviční úvazek, tedy 2–3 dny v týdnu, ale zato pracuje téměř
výhradně z domova.
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Příloha C
Informovaný souhlas – vzor

Informovaný souhlas s účastí na výzkumném šetření k bakalářské práci na téma
„Psychologické aspekty práce z domova“

Písemně potvrzuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumném šetření. Souhlasím
s tím, že rozhovor se mnou bude zaznamenán, a to pro účely analýzy a vyhodnocení
výzkumných dat. Mnou poskytnuté informace budou využity výhradně pro účely bakalářské
práce a mohou být anonymně publikovány.

V…………………………

dne………………

………………………..
podpis řešitelky šetření

V…………………………

dne………………

………………………..
podpis účastníka šetření
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