PRÁCA NA DIAĽKU
7 Život vzdialeného pracovníka
Vytvorte si rutinu
Práca na diaľku ponúka ďaleko väčšiu slobodu a flexibilitu. Bez jasných hraníc a rutiny sa môže
taký život zmeniť na bezvládie. Niektorým ľuďom môže taký plávajúci štýl vyhovovať, väčšina ľudí
však potrebuje aspoň náznak rutiny. Existuje veľa trikov, ako do vašich dní vniesť poriadok.
Pohodlné tepláky sú dobré pre fyzické pohodlie, ale nemusia byť dobré pre vaše rozpoloženie. Je
dobré tiež rozlíšiť pracovný a osobný počítač. Doporučujeme vytýčiť rozdiel medzi prácou
a zábavou. Dobré je tiež rozdeliť si deň na segmenty: urgentné, spolupráca, skutočná práca.
Doobeda e-maily, poobede práca. K prepínaniu medzi dvomi režimami môžete používať dispozície
vášho domova. Skutočnú prácu by ste mali robiť iba vo vyčlenenej domácej kancelárii. Zabudnite
na vybavovanie pracovných e-mailov alebo doháňanie restov v obývačke, alebo v spálni. Ak sa
vám liberálne zaobchádzanie s časom osvedčilo, držte sa ho. Väčšina ľudí potrebuje aspoň
náznak štruktúry, aby dokázali efektívne pracovať na diaľku.
Doobeda na diaľku, poobede v kancelárii
Svoj deň môžete rozdeliť a pracovať doobeda doma a poobede v kancelárii. V 37 signals je to
obľúbený model. Flexibilita je vašou výhodou. Práca na diaľku nie je binárna, buď-alebo. Nechajte
ľudí, aby ráno pracovali doma a poobede v kancelárii. Možno vás prekvapí, o koľko viac práce
urobia.
Iné počítače
Na prácu si vyhraďte iný počítač a na zábavu iný počítač. Pracovný počítač nechávajte v domácej
kancelárii. Mať v domácnosti druhý, alebo tretí počítač je dne tak lacné, že sa nemáte na čo
vyhovárať.
Robiť osamote v dave
Uniknúť z kancelárie je skvelé pre vašu produktivitu, pretože vás nemôžete nikto vyrušovať.
Niektorí vzdialení pracovníci zistia, že ak sedia v úplnej izolácii, je v skutočnosti ťažšie ponoriť sa
do práce.
Riešením môže byť, že si sadnete do kaviarne s wifi. Tam budete môcť pracovať bez vyrušovania
kolegov a budete mať okolo seba vravu. Môžete tiež skúsiť knižnicu, alebo coworkingové centrum.
Udržiavanie motivácie
Motivácia je motorom intelektuálnej práce. Jediným spoľahlivým spôsobom, ako dosiahnuť
motiváciu, je povzbudzovať ľudí, aby robili na veciach, ktoré ich bavia a na ktorých záleží, s ľuďmi,
ktorých majú radi a na ktorých záleží. Žiadne skratky neexistujú. Práca síce nie je hra, ale môže
byť podnetná, zaujímavá a pútavá. Nazvať potešenie z práce „zábavou a hrami“ znamená
podceňovať intelektuálnu stimuláciu z dobre odvedenej práce.
Miesto snahy zaobchádzať s motiváciou ako s niečím, čo je možné správnymi trikmi umelo
vyvolať, sa na ňu pozerajte ako na barometer kvality práce a pracovného prostredia. Príliš často
nie je chyba vo vás, ale v pracovnom prostredí, v ktorom pracujete. Najväčší problém nie je
donútiť sa pracovať, ale mať odvahu niečo povedať a urobiť z demotivujúcej práce a prostredia
pravý opak.
Pre zdravé životy a zdravé firmy je motivácia kľúčová. Majte to na pamäti.
Sloboda kočovníka
„Keď budem na dôchodku, budem cestovať po svete.“ Taký sen má veľa ľudí, prečo ale čakať na
dôchodok? Ak máte vášeň pre cestovanie, nemali by ste ju odkladať do pokročilého veku. Keď
pracujete na diaľku, nemôžete s výhovorkou „ale keď ja mám prácu“ odkladať svoj život na neskôr.

 RNDr. Marta Krajčíová

1

Pre tvorivú prácu, ktorú je možné robiť na diaľku, je potrebný len počítač a pripojenie na internet.
Počítač si môžete vziať so sebou a pripojenie na internet je už takmer všade na svete. Pamätajte
si, že práci je jedno, či ju robíte na lavičke v parku, alebo na lodi.
Dôležité je rešpektovať zákony spolupráce na diaľku, nutnosť prekrývania vášho pracovného času
s inými.
Život kočovníka môže byť lacnejší, ako si myslíte. Keď nie ste zaťažení hypotékou, leasingom na
auto, ostane vám na cestovanie a ubytovanie viac než dosť.
Kočovnícky život však nie je pre každého. Pre ľudí pracujúcich na diaľku, je to ale možnosť voľby.
Kočovnícky život poskytuje luxus vidieť svet, bez toho, aby ste boli bohatí, nezávisle na
zamestnaní a bez nutnosti vzdať sa kariéry.
Zmena kulís
Keď umožníte členom svojho tímu pracovať na diaľku, dáte im možnosť meniť kulisy tak často, ako
sa im bude chcieť. Nemáme na mysli cestovanie, ale zmenu pracoviska (kancelária, doma,
v knižnici, v kaviarni...) Stereotyp totiž otupuje kreativitu.
Čas na rodinu
Práca na diaľku-zvlášť z domova, môže zásadne zmeniť pomer medzi prácou a rodinou. Členovia
rodiny vám do pracovného režimu zapadnú určite príjemne. Znamená to, lepšia práca, lepšia
súhra a vo výsledku lepšie výsledky celej firmy.
Málo miesta doma
Nie každý má doma miesto na domácu kanceláriu. To ale neznamená, že nemôžete pracovať na
diaľku. Pracovať na diaľku nemusí znamenať pracovať z domova. Ak chcete pracovať trvalo,
môžete si prenajať stôl od inej firmy. Vo veľkých mestách sa objavuje stále viac coworkingových
priestorov.
Nenechajte sa ignorovať
Vzdialení pracovníci môžu mať obavu, že budú ignorovaní. Existujú dva spôsoby, ako sa nenechať
ignorovať. Jedným je robiť hluk a druhým odvádzať výnimočnú prácu. Našťastie pre vzdialených
pracovníkov práve práca je merítko, na ktorom záleží. Vynikajúca práca hovorí sama za seba
hlasno a jasne. Keď máte výsledky, nemôžu vás ignorovať.
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