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PRÁCA NA DIAĽKU 
 

1 Nastal čas pre prácu na diaľku 
Prečo sa v práci nepracuje 
Z kancelárií sa totiž stali továrne na vyrušovanie. Keď máte pracovný deň rozsekaný na pracovné 
okamžiky, je neskutočne ťažké urobiť niečo zmysluplné. Zmysluplná práca, tvorivá práca, 
premyslená práca, dôležitá práca-do niečoho takého sa ponoríte až po dlhšom sústredení. 
V moderných kanceláriách potrebný kľud nenájdete. Miesto toho je to jedno vyrušenie za druhým. 
 
Možnosť byť osamote s vlastnými myšlienkami je v skutočnosti jednou z hlavných výhod práce na 
diaľku. Keď pracujete o samote, môžete sa ponoriť do vlastnej produktívnej zóny. 
 
Nenechajte si ujsť život dochádzaním 
Strácate čas, trpezlivosť, je dosť možné, že aj vôľu jesť čokoľvek iné, ako hotové jedlá plastovým 
príborom. I krátke dochádzanie ukrajuje z vášho pocitu šťastia. Dochádzanie je spojené s väčším 
rizikom obezity, nespavosti, stresu, bolesti krku a chrbta, vysokého krvného tlaku a ďalších chorôb, 
ktoré súvisia so stresom, ako je infarkt a depresia. Neraz vedie aj k rozvodom. 
 
Dochádzanie škodí nielen vám, vašim vzťahom a prostrediu-škodí aj biznisu.  
 
Ide o technológiu 
V nedávnej minulosti pomerne nenápadne a v tichosti vznikli technológie, s ktorými sa zrazu práca 
na diaľku stala samozrejmosťou. Predovšetkým sa stalo to, že teraz máme všade internet.  
 
Budúcnosť patrí tým, ktorí to pochopia. Na technológiách a práci na diaľku je skvelé to, že všetko 
záleží na vás. 
 
Ako uniknúť modelu „od deviatej do piatej“ 
Prebiehajúca veľká premena distribuovanej pracovnej sily spočíva v prechode zo synchrónnej na 
asynchrónnu spoluprácu. Nielenže už nemusíme byť na rovnakom mieste, aby sme mohli 
spolupracovať, nemusíme dokonca pracovať ani v rovnakej dobe. 
 
Spoločnosť s efektívne fungujúcim modelom práce na diaľku ani nepotrebuje definovať pracovnú 
dobu. Dôležité je, že hovoríme o tvorivej práci. Pokiaľ sa práve potrebujete s niekým osobne 
stretnúť, je najlepšie vziať si voľno a vrátiť sa k práci až vtedy, keď vám mozog začne pracovať na 
plné obrátky. 
 
Zvyknúť si na asynchrónnu prácu v tíme bude asi chvíľu trvať, ale skoro zistíte, že záleží na práci, 
a nie na hodinách. 
 
Koniec monopolu veľkomiest 
Vymenili sme slobodu a nádheru vidieckej krajiny a čerstvý vzduch za pohodlie a vzrušenie 
v meste. 
 
Prognóza: Privilégium luxusu  v nasledujúcich 20 rokoch bude opustiť mesto. Nie ako služobník 
priviazaný na predmestie, ale ísť kamkoľvek sa človeku zachce. 
 
Nový luxus 
Váš život už nemusí byť rozdelený na prácu a dôchodok. Môžete tieto dve fázy prepojiť a mať 
z toho úžitok i zábavu.  Môžete si navrhnúť nový životný štýl, kedy vás bude práca baviť, pretože 
to už nebude jediná položka v ponuke.  
 
Život si môžete prispôsobiť svojim vášňam, bez toho, aby ste museli mať výnimočné šťastie alebo 
aby ste museli extrémne tvrdo pracovať-pokiaľ máte slobodu vybrať si, kde a kedy chcete 
pracovať. 
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Novým luxusom je luxus slobody a času. Ako náhle skúsite taký život, žiadna kancelária alebo 
exkluzívny šéfkuchár vás nepritiahne späť. 
 
Talent nie je viazaný na centrá 
Výkony v minulosti nie sú zárukou budúcich výsledkov. 
 
Nejde o peniaze 
Nechať ľudí pracovať na diaľku je o zvyšovaní kvality života, o získaní prístupu k najlepším ľuďom, 
nech sú kdekoľvek, a o ďalších výhodách, ktoré vymenujeme. Že to zároveň môže šetriť náklady 
na kancelárie, a viesť ku stavu, kedy máme menej pracovníkov s lepšími výsledkami, je príjemný 
bonus. Kvôli tomu to ale nerobíme. 
 
Ušetriť je vždy fajn  
IBM vďaka svojej stratégii práce na diaľku ušetrila od roku 1995 takmer 7,3 milióna metrov 
štvorcových celkovej kancelárskej plochy. Zatiaľ čo majitelia firiem ušetria na kancelárskych 
priestoroch, zamestnanci ušetria na benzíne. 
 
Jasný prínos pre hospodárenie spoločnosti, úspora vo vlastnej peňaženke a ochrana planéty. 
 
Nemusí to byť všetko, alebo nič 
Práca na diaľku je o tom, aby váš tím mal voľnosť byť najlepší, aký môže byť, nech sa už 
nachádza kdekoľvek. Zamestnanci môžu v kľude pracovať z domova, keď práve nie sú potrební 
ako komparzisti na scéne. 
 
Stále je to kompromis 
Človek zo zázrakov práce na diaľku ľahko prepadne eufórii. Sloboda, čas, peniaze-všetko bude. 
Na dvore budem zbierať med a mlieko mi potečie kohútikom. Veľmi si to nemaľujte. Práca na 
diaľku nie je bez nákladov, alebo bez kompromisov. 
 
Keď sa vzdáte každodenného stretávania sa s kolegami, môže sa vám to zdať najprv ako úľava, 
nakoniec to ale budete s veľkou pravdepodobnosťou vnímať ako stratu. 
 
Na vytvorenie a dodržiavanie alternatívneho pracovného rámca potrebujete vyššiu úroveň 
osobného nasadenia. Je to väčšia zodpovednosť, ako sa môže na začiatku zdať. 
 
Základom je nemyslieť si, že práca na diaľku je výlučne dobrá, alebo zlá. Sústreďme sa na 
zmierňovanie nedostatkov a zužitkovanie prínosov. 
 
Možno to už robíte 
Právne služby, účtovníctvo, mzdy, reklama-to sú všetko zásadné činnosti pre podniky. Bez 
externistov, ktorí tieto činnosti zaisťujú, by firmy vôbec nemuseli existovať. Všetky tieto činnosti 
prebiehajú externe a fungujú efektívne. 
 
Ľudia v kancelárii pracujú, akoby boli niekde inde: posielajú e-maily, rýchle správy, snažia sa 
izolovať, aby sa mohli sústrediť. Má vo výsledku zmysel chodiť kvôli tomu do kancelárie? 
Rozhliadnite sa vo vašej firme a všimnite si, koľko práce sa odohráva mimo nej alebo 
s minimálnym osobným kontaktom. Možno vás prekvapí, keď zistíte, že vaša firma funguje na 
diaľku oveľa viac, ako si myslíte. 


