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VVííte, te, žžee……

-- po celpo celéém svm svěěttěě cca. cca. 40 a40 ažž 50 milion50 milion ůů zamzaměěstnancstnanc ůů
vykonvykonáávváá svou svou ččinnost na virtuinnost na virtuáálnlníím pracovim pracoviššti aspoti aspoňň 1 1 
den v týdnuden v týdnu ……

-- globglobáálnlníí spolespoleččnost se zamnost se zaměřěřeneníím na technologie m na technologie 
vykvykáázala zavedenzala zavedeníím tohoto typu pracovim tohoto typu pracoviššťť úúsporusporu
ppřřibliibližžnněě 54 mili54 mili óónnůů USD USD uužž za 1. rokza 1. rok ……

-- mezinmezináárodnrodníí finanfinanččnníí instituce udinstituce udáávváá úúsporyspory ppřři i 
vyuvyužžíívváánníí virtuvirtuáálnlníích pracovich pracoviššťť bběěhem 5 let hem 5 let v výv výšši cca. i cca. 
270 mili270 mili óónnůů USDUSD……





VirtuVirtu áálnln íí pracovipracovi ššttěě –– co obecnco obecn ěě ppřřinin ášíáší??

-- neznezáávislostvislost na na prostoruprostoru (kdekoliv(kdekoliv……) a ) a ččasease
(kdykoliv(kdykoliv……))

-- zzáávislost vislost nana PC PC a jiných telekomunikaa jiných telekomunikaččnníích ch 
prostprostřředcedcíích, resp. ch, resp. telekomunikatelekomunika ččnníí, , internetovinternetov éé nebo nebo 
intranetovintranetov éé ssííttěě
(znalost pr(znalost prááce s PC, telekomunikace s PC, telekomunikaččnníími prostmi prostřředky, edky, 
nastavennastaveníí parametrparametrůů pracovnpracovníího mho míísta kdekoliv viz napsta kdekoliv viz napřř. . 
vyuvyužžíívváánníí notebooknotebookůů))





JakJak éé mmááme typy virtume typy virtu áálnln íích pracovich pracovi ššťť??

•• telecommutingtelecommuting (výkon pr(výkon prááce zejmce zejmééna prostna prostřřednictvednictvíím m 
internetu, intranetu z minternetu, intranetu z míísta mimo pracovista mimo pracoviššttěě……) ) –– viz zde viz zde 
taktakéé home office home office (pr(prááce z domova)ce z domova)

•• hot desk environment hot desk environment (nest(nestáálláá pracovnpracovníí mmíísta s sta s 
ppřřipojenipojeníím k internetu, intranetu v rm k internetu, intranetu v ráámci organizacemci organizace……))

•• virtual team virtual team (spolupr(spoluprááce zamce zaměěstnancstnancůů z rz růůzných koutzných koutůů
svsvěěta pta přřes ses síítt……))

v praxi v praxi momo žžnost kombinacnost kombinac íí vývýšše uvedených type uvedených typůů





Kterých Kterých ččinnostinnost íí se virtuse virtu áálnln íí pracovipracovi ššttěě
nejvnejv ííce týkajce týkaj íí??

•• vvššeobecneobecněě ččinnosti administrativninnosti administrativn íího a duho a du šševnevn íího ho 
charakterucharakteru

•• pravdpravděěpodobnpodobněě nejvnejvěěttšíší vyuvyužžititíí v odvv odv ěětvtv íí informainforma ččnníích ch 
technologitechnologi íí a telekomunikaca telekomunikac íí (v(vííce nece nežž 40% 40% 
pracovnpracovn ííkkůů……))

•• v v ččeskesk éém prostm prost řřededíí home office naphome office napřř. u spole. u společčnosti nosti 
SCIO SCIO ( skoro 70% zam( skoro 70% zaměěstnancstnancůů), u ), u CITIBANKCITIBANK (cca. (cca. 
30% zam30% zaměěstnancstnancůů –– za 4 roky fungovza 4 roky fungováánníí zzřřejmejmáá
srovnatelnost výsledksrovnatelnost výsledkůů s kolegy v kancels kolegy v kanceláářřííchch……))





ProPročč virtuvirtu áálnln íí pracovipracovi ššttěě (s d(s důůrazem na razem na 
home office) ano?home office) ano?

•• úúspora nspora n áákladklad ůů (vyt(vytááppěěnníí, osv, osvěětlentleníí, vybaven, vybaveníí kancelkanceláářříí
ve firmve firměě……))

•• podpora efektivity vyupodpora efektivity vyu žžíívváánníí pracovnpracovn íí dobydoby (sed(seděět v t v 
prprááci nebo pracovatci nebo pracovat……))

•• podpora sounpodpora soun ááleležžitosti pracovnitosti pracovn ííka s organizacka s organizac íí
(projeven(projevenáá ddůůvvěěra, pra, přřeneseneneseníí vvěěttšíší odpovodpověědnostidnosti……))

•• udrudr žženeníí si kvalitnsi kvalitn íích pracovnch pracovn ííkkůů (viz ur(viz urččitý motivaitý motivaččnníí
prostprostřředek, edek, žženy/mueny/mužži na matei na mateřřskskéé dovolendovolenéé, ze , ze 
vzdvzdáálenleněějjšíších lokalit)ch lokalit)



A proA pro čč ne?ne?

•• snsn íížženenáá momo žžnost kontroly ze strany zamnost kontroly ze strany zam ěěstnavatele stnavatele 
(kde jsi?,pracuje(kde jsi?,pracuješš?...)?...)

•• ururččitit áá izolace a vyizolace a vy ččlenleněěnníí pracovnpracovn ííka mimo ka mimo 
interpersoninterperson áálnln íí rráámec organizace mec organizace (co je nov(co je novéého?, ho?, 
nezapomenezapomeňňte na mte na měě s tou akcs tou akcíí?...)?...)

•• problprobl éém se strukturovm se strukturov áánníím m ččasu asu (pracovn(pracovníí vs. vs. 
soukromsoukromé…é…))



Co je tedy dCo je tedy d ůůleležžitit éé pro optimpro optim áálnln íí
vyuvyu žžíívváánníí??

•• volba volba vhodných pozic vhodných pozic pro tento typ pro tento typ ččinnostiinnosti

•• volba volba vhodných pracovnvhodných pracovn ííkkůů (jejich charakteristiky viz (jejich charakteristiky viz 
izolace, odpovizolace, odpověědnost, ddnost, dáále schopnost strukturovle schopnost strukturováánníí
ččasu, znalost vyuasu, znalost využžíívváánníí PC, pPC, přříístrojstrojůů, software, s, software, sííttíí))

•• ddůůraz na raz na dodrdodr žžovov áánníí BOZP BOZP mimo vlastnmimo vlastníí prostprostřřededíí
firmy, resp. odpovfirmy, resp. odpovíídajdajííccíí nastavennastaven íí pracovnpracovn íího mho m íísta, sta, 
mmíístst ……

IdeIdeáálnln íí se jevse jev íí kombinovkombinov áánníí virtuvirtu áálnln íího a fyzickho a fyzick éého ho 
pracovipracovi ššttěě..



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost ……

Kontakt:Kontakt:

michalikmichalik@@vubpvubp--praha.czpraha.cz, +420 774 353 880, +420 774 353 880


