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Abstrakt: 

Poslední odhady hovoří o tom, že je v současnosti na světě přibližně 4,8 milionů osob, které 

se považují za digitální nomády. Bývají hojně zobrazováni v médiích, nejčastěji jako mladí 

profesionálové, kteří úspěšně spojují práci, volný čas a cestování do jednoho holistického 

životního stylu. I přes tuto nezanedbatelnou přítomnost v současné populární kultuře, je 

z výzkumnického hlediska digitální nomádství zatím téměř neprobádaným fenoménem. Cílem 

této práce je proto analýza a interpretace fenoménu digitálního nomádství, a to nejen na 

základě vlastního etnografického výzkumu a reflexí, ale i za pomoci dosavadních teoretických 

konceptů antropologie turismu a mobility. Během samotného výzkumu se pak zaměřuj 

především na vybrané aspekty, které bývají s digitálním nomádstvím nejčastěji spojované 

v médiích a na to, jak je reflektují samotní aktéři. Zabývám se tak elementy jako je 

rozostřování volného a pracovního času, zpomalování mobility, vznik co-workingových 

prostorů či zvýrazňování pojetí svobody. V neposlední řadě pak zkoumám i společenské 

změny, které umožnily globální rozmach tohoto fenoménu.  

Klíčová slova: digitální nomádství, antropologie turismu, mobilita, cestování, moderní 

technologie, práce. 

 

Abstract: 

 

Recent estimates suggest that there are currently around 4.8 million people who consider 

themselves to be digital nomads. They are widely depicted in the media, most often as young 

professionals who successfully combine work, leisure and travel into one holistic lifestyle. 

Despite this significant presence in today's pop-culture, digital nomadism is almost 

unexplored phenomenon from a research point of view. Therefore, the aim of this work is the 

analysis and interpretation of the phenomenon of digital nomadism, not only through my own 

ethnographic research and reflection, but also in terms of current theoretical concepts in 

anthropology of tourism and mobility. The research itself focuses mainly on selected aspects 

often associated with digital nomadism in the mainstream media, and how informants reflect 

them. I deal with aspects such as the blurred boundaries between work and leisure, mobility 

slowdown, the origin of co-working spaces, the concept of freedom and, last but not least, 

the social changes that have led to the global expansion of this phenomenon. 

 

Keywords: digital nomadism, anthropology of tourism, mobility, travelling, digital 

technologies, work.  
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Úvod 

“Naším opravdovým osudem je možná být věčně na cestě, neustále litovat a nostalgicky toužit, 

stále dychtit po odpočinku, ale bez přestání bloudit. Posvátná je ve skutečnosti jen ta cesta, 

jejíž cíl neznáme, ale po které přesto vytrvale jdeme, kráčejíce temnotou vstříc nebezpečí, aniž 

víme, co nás čeká.” 

Stefan Zweig (in Maffesoli 2002, s. 43) 

 

“Myšlenka (digitálního nomádství) je často v mainstreamových médiích vypodobňována jako 

objev “svatého grálu” – rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, jako nedosažitelné 

sloučení zdánlivě neslučitelného; produktivního pracovního života a neomezené svobody. 

Články a příspěvky na cestovatelských webech obsahují fotografie bosých mileniálů 

oblečených do triček a krátkých kalhot, jak sedí na plážových lehátkách, ťukají do klávesnic 

svých notebooků a telefonují za pomoci velkých sluchátek. To vše pod blankytným nebem, 

zatímco jim vlny jemně omývají palce.”1  

Stačí si otevřít libovolný internetový prohlížeč a s velkou pravděpodobností časem narazíte na 

některou z reklam slibujících návod, jak cestovat po světě a vydělávat odkudkoliv. Sociální sítě 

denně plní příspěvky pojednávající o radostech a strastech života na cestách. V populárních 

kavárnách v centru Prahy se pravidelně pořádají přednášky lákající návštěvníky na tipy a triky, 

jak se stát digitálním nomádem a knihy s totožnou tématikou postupně plní i regály 

knihkupectví. Zdá se, že tento fenomén 21. století je všude kolem nás.  

Fenomén digitálního nomádství, i přes svou nezanedbatelnou přítomnost v současné 

populární kultuře, je však z výzkumnického hlediska zatím téměř neprobádaný.  Několik 

existujících společenskovědních prací na toto téma se vyznačuje čistě teoretickým 

charakterem a většina dohledatelných definic je spíše z laických pramenů. Například na webu 

travelbible.cz je digitální nomád charakterizován jako: „Člověk, který se dlouhodobě přesouvá 

z místa na místo a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec 

 
1 Zdroj: https://blog.newlandchase.com/digital-nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype 
 

https://blog.newlandchase.com/digital-nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype
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či podnikatel.“ Na blogu New Land Chase je digitální nomád ztotožňován s tzv. „location-

independent worker“, neboli osobou, která může práci vykonávat nezávisle na lokalitě. 

Typický digitální nomád tak „může žít a pracovat kdekoliv, vystřídat dva až dvanáct států 

ročně. Zatímco někteří si ponechají určitou domácí základnu v jedné z lokalit, jiní se jednoduše 

přemisťují do dalších měst či zemí několikrát za rok.“2  

Přesto, že v současném západním světě se tento způsob života mezi freelancery stává již 

téměř běžným a pomalu se jeho prvky začínají prosazovat i ve velkých nadnárodních 

korporacích3, nebylo tomu tak samozřejmě vždy. Počátky digitálního nomádství se začaly 

objevovat v 90. letech, kdy nově se prosazující technologie umožnily vznik pracovních 

příležitostí, které nejsou vázány na konkrétní místo. V následujících letech začalo této 

příležitosti využívat stále více osob, které si jako své pracoviště obvykle volili tropické a 

subtropické destinace jako je indonéské Bali, Thajsko nebo Kanárské ostrovy. Hlavními 

požadavky však kromě krásné přírody a příjemného klimatu vždy bylo především rychlé 

internetové připojení a nízké životní náklady. Po počáteční dominanci tropických ostrovů a 

určitým honem za sluncem, začaly nabývat na popularitě i cenově dostupná města Starého 

kontinentu, jako je například Lisabon, Berlín, Sofia či Praha.  

Díky tomu, že po celém světě přibývají nové a nové destinace vhodné pro digitální nomády, 

vznikla v roce 2014 webová platforma Nomad list, která poskytuje informace o všech 

světových městech vhodných k digitálnímu nomádství. Dle dat z roku 2017 sdružuje více jak 

10 000 členů a na základě analýzy jejich vstupů hodnotí konkrétní destinace. Nejdůležitějšími 

hodnocenými kritérii pak jsou faktory jako například měsíční životní náklady, bezpečnost, 

rychlost internetového připojení, dostupnost nezaheslovaných Wi-Fi sítí, počasí a kvalita 

ovzduší, životní podmínky a v posledních letech i tolerance k jiným národnostem, rasám a 

sexuálním menšinám. 

 
2 Zdroj: https://blog.newlandchase.com/digital-nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype 
 
3 Příkladem může být například program Remote Year z roku 2014, který nabízí kompletní zážitkový balíček 
digitálního nomádství navržený speciálně pro zaměstnance velkých korporátních společností. V rámci tohoto 
programu byl pro zájemce sestavený roční program zahrnující i přesuny mezi jednotlivými destinacemi a 
ubytování. Během prvního roku prý obdrželi 25 000 žádostí. Zdroj: https://blog.newlandchase.com/digital-
nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype 

 

https://blog.newlandchase.com/digital-nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype
https://blog.newlandchase.com/digital-nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype
https://blog.newlandchase.com/digital-nomads-is-immigration-law-keeping-up-to-the-hype
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Právě Praha se na Nomad List dostala jako vůbec první evropská destinace a se svými 

měsíčními životními náklady pod 2000 $ se již dlouhou dobu těší velké oblibě. Celkové skóre 

Prahy činí na základě hodnocení samotných členů Nomad listu 4.25 bodů z maximálních 5 

bodů (oproti tomu balijský Ubud, často považovaný za jakousi Mekku digitálního nomádství, 

dosahuje hodnocení „jen“ 4,04). Obzvláště dobře je pak v Praze hodnocena například rychlost 

internetového připojení, možnosti volnočasových aktivit, noční život, pracovní prostory a 

bezpečnost pro ženy. Podprůměrně je naopak hodnocena například kvalita ovzduší, doprava, 

zdravotnictví, přátelskost místních obyvatel, a především pak rasová tolerance. 

Na vzrůstající popularitu Prahy mezi digitálními nomády, ale i expaty a začínajícími start-upy, 

reagují i místní co-workingové prostory, kterým budu v této práci věnovat samostatnou 

kapitolu. Ty nabízejí nejen možnosti pronajmutí míst ve sdílených kancelářích jednotlivcům i 

menším firmám, ale i velké množství volnočasových aktivit a vzdělávacích přednášek. Často 

tak kolem nich vznikají určité komunity, které mohou svým členům nabídnout chybějící 

zázemí, a to nejen pracovní, ale často i osobní. 

Když se podíváme na narativy o digitálním nomádství, které bývají zveřejňovány v médiích, 

často pojednávají o osobách bytostně nespokojených ve svém korporátním zaměstnání, které 

opustily bezpečí kanceláře a staly se digitálními nomády, aby mohly žít svobodně a plnit si své 

sny. Nezřídka se v médiích pracuje i s termíny jako je „nalezení štěstí“, „rovnováha mezi 

pracovním a osobním životem“, či „absolutní svoboda“. Jelikož jsem ještě do nedávna 

pracovala v jedné z největších nadnárodních společností, kde pracovní doba téměř bez 

výjimky trvá od pondělí do pátku, od devíti do pěti, tyto narativy mi zněly jako rajská hudba. 

Dobře si pamatuji, jak jsem po prvním měsíci práce na plný úvazek měla pocit, že jsem právě 

přišla o veškerou volnost a možnost svobodně cestovat. Právě v té době mi myšlenka 

digitálního nomádství začala připadat velice inspirující. Můj akademický zájem o tento 

fenomén však podnítil až náhodný rozhovor s jedním českým digitálním nomádem, který se 

mi svěřil s tím, že má ke svému životnímu stylu spíše pragmatické důvody. Těmi měl na mysli 

především finanční udržitelnost. Vyprávěl, že jako mladý podnikatel sice vydělává lehce nad 

průměrný český plat, ale vzhledem k vysokým životním nákladům v Praze, by si zde jen stěží 

mohl dovolit vlastní podnájem, natožpak splácet byt na hypotéku. Když ale se stejným 

výdělkem prožije většinu roku v jihovýchodní Asii, značně si zvedne svou životní úroveň a 
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zároveň si zvládne i něco málo našetřit. Vždyť s průměrným měsíčním českým platem se dá 

v některých asijských zemích vyžít i několik měsíců. Zároveň ale zmínil, že z věčného 

přesouvání začíná být někdy unavený, a že mu chybí mezilidské vztahy, které kvůli životu na 

cestách nezvládá udržovat. Díky tomuto rozhovoru jsem si uvědomila, že tito novodobí 

nomádi v sobě zajisté skrývají mnohem víc, než by se z usměvavých fotografií na sociálních 

sítích mohlo zdát. 

V neposlední řadě mě téma digitálního nomádství zajímá i v osobní rovině, jakožto příslušníka 

dnešní mladé generace, pro kterou je spojení digitálního světa a vše prostupující mobility 

každodenní realitou. Každý z nás se sice nejspíše nevydá na několikaměsíční cestu do Asie, 

aby tam pracoval z vyhlášených plážových barů, zároveň ale považujeme již za téměř 

samozřejmé, že je nám pravidelně umožňována práce z domova, takže některé dny můžeme 

na pracovní e-maily odpovídat z pohodlí našeho gauče či z oblíbené kavárny v sousedství. 

Jindy zase strávíme pracovní týden u babičky na vesnici, kde pod vzrostlou třešní pracně 

lovíme mobilní data. Na oplátku se pak od nás očekává, že pár e-mailů napíšeme ještě 

v letištní hale a důležitý pracovní hovor vyřídíme i během stanování na Kavkazu. 

A tak se zrodil nápad na tuto diplomovou práci, která by se kombinací několika kvalitativních 

metod pokusila alespoň částečně poodhalit více ze života lidí, kterým současný svět umožňuje 

téměř neomezenou mobilitu. Jelikož se jedná o extrémně komplexní téma, které nelze pokrýt 

v rozsahu jedné diplomové práce, v rámci samotného výzkumu jsem se zaměřila na několik 

paradoxů týkajících se digitálního nomádství a práce na cestách. Konkrétně se jedná o:  

- Propojování pracovního a soukromého prostoru 

- Propojování osobního a pracovního času 

- Svoboda, víza, hranice 

- Tendence vedoucí ke zpomalování mobility 

- Nomadizaci současné společnosti 
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Mimo to se pokusím digitální nomádství zařadit z pohledu současné typologie turismu a 

mobility. 

Svým přístupem mi byli inspirací především výzkumníci pracující s paradigmatem The new 

mobilities. Teoretickou oporou mi pak byly kromě přehledových studií z oblasti antropologie 

turismu (Cohen 1973, 2011) především postmoderní sociologické práce nahlížející na 

nomádství jako na: 

- metaforu postmoderní doby (Maffesoli 2002, Bauman 2000) 

- návrat k přirozenosti (Meyrowitz 1985, McLuhan 1994) 

- plod globalizace (Giddens, McLuhan, de Lange 2009, D´Andrea 2007).  

Práce si nebere za cíl kompletní zpracování daného fenoménu, jedná se spíše o snahu zachytit 

určité aspekty tohoto postmoderního fenoménu a vhled do životů současné mladé generace 

a jejich vztahu k mobilitě, práci a svobodě. 
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1. Nomádství v zájmu společenských věd 

Přesto, že samotné digitální nomádství se zájmu společenských věd zatím téměř vyhnulo, 

nomádství jakožto putování lidí bez fixní adresy fascinuje vědce, filosofy i umělce již dlouhá 

staletí. 

Po staletí se s nomády, kočovníky a barbary pojily především představy dobrodružství, 

nebezpečí a svobody: „Barbar představuje příhodnou metaforu nebezpečí vyvolaného oním 

paralelním světem, z něhož společnosti vzešly a který si uchovávají v paměti, ale ze kterého 

mají zároveň strach.“ (Maffesoli 2002, s. 53-54) Přesto, že v moderním světě se na cesty díky 

institucionalizaci turismu vydávají každoročně miliony4 lidí, na nomádství, jakožto putování 

osob bez fixní adresy bylo ještě v minulém staletí nahlíženo jako na narušování základních 

hodnot moderního státu. Takovýto druh mobility totiž zcela zpochybňuje tradiční antonyma, 

jako je doma a jinde či práce a volný čas.  

1.1 Tulák, backpacker, flashpacker, globální nomád 
 

Nejprve se zájem společenských věd, především pak sociologie, obracel k turismu. V 60. a 70. 

letech došlo mezi mladou generací k velkému rozmachu cestování. Dle Cohena začali mladí 

lidé hledat sami sebe a smysl života skrze cestování a poznávaní cizích kultur. Richardse (2015) 

pak v tehdejším tulákovi, jakožto osamělém individuu na okraji usedlé společnosti, vidí jednou 

z prvních reprezentací moderního nomádství. Ve stejné době se nomádství stává i výrazným 

literárním tématem. Příkladem mohou být díla Jacka Kerouaca či Bruce Chatwina, která silně 

ještě ovlivnila několik dalších generací. Dle Chatwina vedou nomádi ideální život a jsou „blíže 

tomu býti dobrými, než lidé žijící usedlým způsobem života“. (in Richards 2015, s. 3) Na 

nomádství nahlížel jako na jakýsi původní stav, do kterého se lidstvo touží navrátit, což je 

myšlenka silně rezonující i s mnohými postmoderními mysliteli.  

V 70. letech začaly vznikat i první sociologické práce blíže se zabývající turismem a jeho 

typologií. Cohen (1972) sestavil typologii čtyř typů turisty. Kromě institucionalizovaných typů 

turistů, kteří se účastní organizovaných zájezdů s průvodci a téměř nevystupují ze své sociální 

 
4 Zatímco v roce 1950 byl celosvětový počet turistů mířících do zahraničí přibližně 25 milionů ročně, v roce 2018 
se jednalo o více jak 1,4 miliardy.  Zdroj: https://ourworldindata.org/tourism 

https://ourworldindata.org/tourism
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bubliny, definuje i dva druhy neinstitucionalizovaných typů turisty; průzkumníka (explorer) a 

tuláka (drifter). Ti se od sebe liší především v míře, ve které jsou schopni vystoupit ze svého 

mikrokosmu, jak moc se vzdalují turistickému systému či jaký je jejich vztah k místnímu 

obyvatelstvu.  

Nomádství se postupně začíná používat i k popisu nejrůznějších nově vznikajících životních 

stylů, a tím se postupně proměňuje jeho původní význam. Nejprve se pozornost obrací na 

fenomén baťůžkářství (též backpacking), od jeho rozmachu v 80. letech, přes všechny 

postupné proměny až po napojení na mainstreamový turismus. Noy (2014) definuje 

baťůžkáře jako „kmenové nomády“, kteří vytvářejí určité enklávy, aby si mohli předávat 

příběhy sdílené kmenové kultury. (in Richards 2015) Baťůžkáři tedy obvykle bývají mladí lidé 

cestující po (zprvu) turismem málo dotčených místech s typickým batohem na zádech a 

s minimem financí. 

Po přelomu století se ve společenských vědách začal stále častěji objevovat termín 

flashpackers. Ti bývají považováni za určitou podskupinu backpackerů, se kterými je pojí 

nezávislé cestování mimo typické turistické destinace. Flashpackers jsou však většinou lehce 

starší, mají na cesty vyhraněný vyšší rozpočet, který rádi použijí na zajištění lepšího komfortu, 

ať už se jedná o pohodlnější způsob dopravy či luxusnější ubytování. Často se jedná o osoby, 

které za sebou mají úspěšnou kariéru a rozhodli se dát si tzv. „career break“, neboli pauzu 

mezi dvěma zaměstnáními. To, co je ale nejvíce odlišuje od klasických baťůžkářů a díky čemuž 

bývají spojováni právě s digitálními nomády, je vybavení, které si na své cesty berou. Jedná se 

o nejnovější fotoaparáty, přenosné počítače či GPS, kromě toho také neustále vyhledávají 

internetové připojení. Podle Hannama a Diekmann (2010) je vznik flashackingu výsledkem 

změn v ekonomice, demografii a technologiích.  

Ve stejné době se začalo pracovat i s dalším novým termínem – globální nomád. D´Andrea 

(2007) předkládá analýzu globálních nomádů a jejich života v enklávách na španělské Ibize a 

indickém pobřeží Goa, který je do značné míry ovlivněný techno music a kulturou navazující 

na new age. Definuje několik jejich společných rysů jako například odmítnutí domoviny, 

vyznávání kosmopolitismu nebo spojení volného času, práce a spirituality do jednoho 

holistického životního stylu, který často romantizuje nezápadní kultury. S termínem globální 
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nomád pracuje i Kannisto (2016). Ta se zabývá osobami, které dlouhodobě nemají fixní adresu 

a cestují po světě. Svým životem dle Kannisto v tichosti narušují hodnoty moderní společnosti. 

Obvykle hledají větší individuální svobodu i za cenu vyloučení. Rozvazují vazby ke 

geografickému prostoru, vzdávají se klasického zaměstnání a stálého bydlení, příslušnosti 

k národu a své životní náklady často snižují na minimum. 

1.2  Nomádství jako parafráze současné doby i návrat k lidské přirozenosti 
 

Na konci století se pak v rámci postmoderních reflexí dostává nomádství, jakožto určitý 

symbol doby a probíhajících změn, do hledáčku zájmu filosofů, sociologů a dalších 

postmoderních teoretiků. Nomád pak často slouží jako parafráze nestálosti, tekutosti či 

mobility v současném globalizovaném světě.  

Například francouzský sociolog Michel Maffesoli (2002) věnuje nomádství, jakožto parafrázi 

postmoderní doby, celou svou slavnou esej O nomádství: Iniciační toulky. V té mluví o pudu 

bloudění, který chápe jakožto antropologickou konstantu, která je s lidstvem organicky spjata 

od nepaměti a v průběhu dějin se opětovně vynořuje. A právě s příchodem postmoderny se 

dle Maffesoliho začíná na místech trvalého bydliště vynořovat touha po bloudění vyjadřující 

pluralitu osob, podvojnost lidské existence a revoltu proti ustanovenému řádu. Tento pud 

bloudění však neztělesňuje jen nomádství v nejrůznějších podobách, ale i migrace za prací, 

cestování a turismus. Novodobé nomádství pak ztělesňuje touhu po dobrodružství, zalíbení v 

pomíjivosti, potřebu uniknout i revoltovat, ale i postmoderní odvrácení se od racionalismu, 

pohrdání univerzálnem, návrat citů a intuice. Kromě toho zdůrazňuje i neustálý pohyb 

postmoderního člověka – nemluví jen o cestování či migraci, ale i každodenních cestách do 

práce. „Dá se dokonce říci, že postmoderní člověk je blouděním proniknut skrz naskrz.“ 

(Maffesoli 2002, s. 34) 

Maffesoli poukazuje na práce M. Foucaulta, který ve svých dílech ukazuje ochočování širokých 

mas za pomoci přidělení práce či trvalého bydliště. V moderně nemělo nic vyčnívat z řady, vše 

mělo být kodifikované a identifikovatelné. A nomádství může stát v protikladu právě 

k modernímu státu, který se ho však snaží potlačit jako jakýsi pozůstatek archaického života, 

jenž nejde ovládat. 
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Dalším významným sociologem zabývajícím se nomádstvím, respektive turismem, jakožto 

parafrází současné doby, je Zygmunt Bauman. Ten odmítá současný svět označovat jako 

postmoderní a místo toho volí termín „tekutá modernita“, kdy vlastnosti kapalin jako je 

lehkost, tekutost, proudění a podobně používá k zachycení současného stavu světa. Turismus 

pak pokládá za metaforu současné lidské existence i přístupu a očekávání jedinců. Podobně 

jako Foucault uvádí, že budováním národních států a vzrůstající důležitostí státních hranic, 

upadly nomádské zvyky v nemilost. Občanství bylo spojováno s usedlostí, zatímco absence 

trvalého bydliště byla považována za podezřelou a často vedla k právní diskriminaci: „Dnes 

jsme svědky revanše nomádství vůči principům teritoriality a usedlosti. V tekutém stadiu 

modernosti začíná být usedlá většina ovládána nomádskou a exteritoriální elitou.“ (Bauman 

2000, s. 27)  

Keith Tester (1993) ukazuje v návaznosti na Baumana rozdíly mezi modernou a postmodernou 

na porovnání postav poutníka a nomáda. Poutník symbolizuje modernitu – je to cestovatel s 

konkrétním cílem a destinací. Jeho bytí má jasný cíl, a to nejen v rámci vlastního života, ale 

také v rámci historického směřování. Poutníci zkrátka ví, kam míří, pohybují se z jednoho místa 

na druhé a doufají, že dorazí na konkrétní místo vyznačené na mapě, což dodává jejich cestě 

smysl a důležitost. (Tester 1993, s. 80) Pád jednotného historického narativu, který byl tak 

příznačný pro modernu, dal pak vzniknout post-moderním nomádským podmínkám. „Nomádi 

se nepohybují v lineárním historickém čase. Vlastně se z pohledu moderních poutníků 

nepohybují vůbec.” (s. 85) Nepoužívají žádné konkrétní body, nenavštěvují významná místa či 

památky, které by mohly sloužit k zachycení jejich pohybu. “Namísto toho jsou postmoderní 

nomádi uvězněni v nevyhnutelné přítomnosti. Byli zbaveni jak solitárního práva, tak jistot, 

které poskytovala lineární historie.“ (ibid) Jelikož jejich život nemá žádnou sdílenou 

budoucnost, nezbývá jim než se zabývat primárně přítomností. 

Objevují se však i na evoluční psychologii založené teorie, že současný vzestup nomádství a 

práce na dálku není ničím jiným než jen návratem k lidské přirozenosti. V kontextu studia 

elektronických médií napsal Marshall McLuhan, že sběrači jídla se znovuobjevují jako sběrači 

informací. Moderní člověk tak není o nic méně nomád než jeho paleolitičtí předci (McLuhan 

1994, s. 283 in Michiel De Lange 2009). Tuto teorii dále rozvíjí Joshua Meyrowitz, který o 
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digitálních nomádech mluví jako o “lovcích sběračích informační doby.” (Meyrowitz 1985, s. 

316)  

Tuto nomadizaci současné společnosti ukazuje Meyrowitz na několika příkladech. Původní 

nomádské společnosti se vyznačovali například rozostřeností sociálních rolí, absencí rozdílů 

mezi domovem a místem určených pro práci, mezi pracovní dobou a volnem. (1985, s. 92) 

Když se podle Meyrowitze podíváme na společenskou strukturu elektronických kultur 21. 

století, můžeme spatřit ozvěny lovecko-sběračských společností. Díky všudypřítomným 

televizorům, počítačům a médiím začíná být náročné udržet oddělený svět dětí a dospělých – 

děti se díky těmto technologiím neustále setkávají s obrazy násilí, smrti či sexu. Další 

podobností může být stále větší překryv rolí mužů a žen. Mizí i prostorové a časové rozdíly 

mezi různými typy aktivit. Díky počítačům, mobilním telefonům a internetu můžeme 

nejrůznější aktivity vykonávat téměř z jakéhokoliv místa (nakupování, placení účtů, 

komunikace s blízkými, podnikání, seznamování…) Často mohou navíc probíhat zároveň. 

1.3  Mobilita jakožto nové paradigma 

 

Kromě prací, které pracují s nomádstvím jakožto parafrází současného světa, se na počátku 

21. století objevují i akademici, kteří tvrdí, že současná společnost je mobilitou natolik 

protkaná, že by ve společenských vědách mělo dojít k dalšímu obratu, tzv. „mobility turn“. Dle 

Sheller a Urryho (2006) se zdá, že vzniká nové paradigma – „The new mobilities“, na jehož 

formování a ustálení se podílejí nejrůznější obory: antropologie, kulturní studia, migrační 

studia, sociologie, studia vědy a technologie či turismu. 

Kromě všudypřítomné mobility se paradigma The new mobilities zabývá i vlivem informačních 

technologií na současnou společnost. „Internet roste rychleji než jakákoliv jiná technologie. 

Má nepopiratelný vliv na většinu světa (brzy množství jeho uživatelů překročí 1 miliardu5 

uživatelů). Objevují se nové formy ´virtuálního´ a ´imaginativního´ cestování, které se 

neočekávanými způsoby spojují s fyzickým cestováním.“ (Sheller, Urry 2006, s. 287) Díky 

internetu a mobilním telefonům vznikají během cest nové druhy komunikace i nové způsoby 

 
5 Práce Sheller a Urryho vznikla v roce 2006, v současnosti je celosvětové množství uživatelů internetu více jak 3 
miliardy. (údaje z roku 2015, International Telecommunications Union) 
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koordinace osob a událostí. Kromě toho se proměňuje i vnímání soukromého a veřejného 

prostoru. (Hannam, Sheller, Urry 2006) 

Sheller a Urry (2006) kritizují dosavadní způsob, jakým společenské vědy ignorovaly či 

zjednodušovaly význam pohybu (skutečného i imaginárního) mezi místy, lidmi i událostmi. 

Nesouhlasí s tím, s jakou samozřejmostí společenské vědy (zejména antropologie, sociologie 

a geografie) pracují se sedentarismem, kdy národy, osoby či identity často uvězňují do 

určitých míst. Dodávají, že takto statický často nebývá jen teoretický přístup, ale i samotný 

výzkum. 

Odpovědí pak je volání po „sociology beyond societies“ (Urry 2000). Společenský život by se 

tak neměl zkoumat v rámci společností (societies), ale v rámci mobilities. V tomto 

paradigmatu termín mobilities zahrnuje nejen fyzický pohyb, jako je chůze či běh a pohyb 

vyvolaný technologiemi (automobily, letadla atd.), ale i pohyb informací a komunikačních 

toků. Díky tomu se zájem obrací právě i na zkoumání vlivu mobilních telefonů, přenosných 

počítačů, GPS zařízení a podobně. 
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2. Metodologické nastavení výzkumu 

Tato diplomová práce je založena na kvalitativním výzkumu, který probíhal v roce 2018 až 

2019 převážně v Praze. Zároveň je doplněný o poznatky z mých vlastních cest a pracovních 

zkušeností. 

Protože digitální nomádství je extrémně komplexní fenomén, bylo třeba zvolit etnografický 

přístup a pokusit se ho co nejlépe zachytit v jeho komplexitě. Je však nutno podotknout, že 

tradiční etnografický přístup, který vyžaduje výzkumníkovo ponoření do terénu, byl v tomto 

případě značně problematický. Vzhledem k tomu, že zkoumaný fenomén je ze své podstaty 

mobilní, bylo třeba změnit pojetí terénu tak, aby více odpovídal skutečné podobě digitálního 

nomádství. Vznikla tak práce, která vychází z kombinace hloubkových rozhovorů s digitálními 

nomády, instantní etnografie, krátkodobých zúčastněných pozorování, virtuální etnografie a 

částečně i autoetnografie. 

Interviews 

Hlavním výzkumným materiálem jsou hloubkové rozhovory uskutečněné z velké většiny 

v Praze, případně pak pomocí video rozhovorů, pokud jsem se potřebovala na něco doptat a 

daná osoba již mezitím změnila místo svého pobytu. Rozhovory obvykle probíhaly spíše 

neformálně v klidnějších kavárnách či co-workingových prostorech a obvykle jsem je nechala 

přirozeně plynout. Snažila jsem se v nich však vždy dotknout témat, jako je každodenní život, 

kariéra, náplň práce, rodina, partnerství, moderní technologie a podobně. Během rozhovorů 

na tato zdánlivě běžná témata se začala vynořovat další zajímavá témata, na která jsem se v 

pozdějších rozhovorech mohla zaměřit. Na případné drobnější dotazy jsem se doptávala 

pomocí facebookového messengeru či dalších komunikačních aplikací. 

Konstrukci výzkumného vzorku jsem započala metodou sněhové koule, též známé jako 

řetězový či referenční výběr, „při které nás původní informátor vede k dalším členům cílové 

skupiny.“ (Disman 2002, s. 114) Jeden z mých přátel již nějakou dobu žil jako digitální nomád 

a dále mě seznámil s párem digitálních nomádů, které jsme potkali na jedné společenské akci. 

Další informátory jsem našla pomocí účelového výběru na facebookové skupině, která 
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sdružuje digitální nomády aktuálně pobývající v Praze. Dále jsem pomocí sociálních sítí 

oslovila i české digitální nomády aktuálně pobývající v Praze. Výsledkem byl vzorek 10 

informátorů (jejichž přehledovou tabulku přikládám v příloze), se kterými jsem vedla 

hloubkové rozhovory a pokud to bylo jen trochu možné, strávila jsem s nimi více času. 

Rozhovory se zahraničními informátory probíhaly v angličtině, pro účely této práce jsem 

všechny zveřejněné úryvky přeložila do češtiny. A jelikož mé znalosti slovenské gramatiky 

nejsou dokonalé, v českém přepisu přikládám i úryvky od slovenských informátorů. 

Instantní etnografie 

Kvůli neustálému pohybu informátorů nebylo příliš možné zapojit tradiční metody 

zúčastněného pozorování. Následovat je po delší dobu na cestách by bylo v rámci diplomové 

práce finančně i časově velmi náročné. Jako nejvhodnější se zdála metoda instantní 

etnografie, která v podobných situacích nabízí rychlý, ale poměrně hluboký vhled do 

informátorova života. Proto jsem s některými z nich strávila několik dní, kdy jsem je například 

pár nocí hostila v rámci Couch-surfingu (Tento způsob zvolila i P. Kannisto v rámci svého 

výzkumu globálních nomádů) a u jedné digitální nomádky z Česka jsem se ubytovala během 

jejího pobytu v Glasgow. Během těchto společně strávených dnů jsem měla šanci spatřit 

alespoň část z jejich života. Snažila jsem se, aby jim moje přítomnost nijak nenarušovala jejich 

běžný program, když šli tedy pracovat, obvykle jsem je doprovodila, ale věnovala jsem se své 

vlastní práci. Večery a případné dny volna jsme pak trávili společně.  

Sociální sítě jako antropologův terén 

Životy mých informátorů jsem dále sledovala také přes sociální sítě. Většina z nich je 

každodenně aktivní na sociálních sítích, komentují dění ve světě, sdílí fotografie ze svých cest 

a podobně. Udržování virtuálních vazeb, jak osobních, tak pracovních, je pro ně běžnou 

součástí každodenního života, takže občasná virtuální interakce se mnou se zdála být zcela 

přirozenou. Zároveň jsem trávila čas i na několika diskuzních fórech a facebookových 

skupinách spojujících digitální nomády. Jelikož tyto skupiny často fungují jako poradny a lidé 

je používají ke sdílení těžkostí i radostí ze života na cestách, sloužily mi jako velká inspirace při 

hledání výzkumných otázek a témat rozhovorů i jako určitý způsob předporozumění celé 
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problematice. Častým předmětem těchto diskuzí byla například organizace pracovního a 

osobního času, problémy s vízy či anonymita života v zahraničí.  

Krátkodobá zúčastněná pozorování 

Mým původním záměrem byl klasický etnografický výzkum v některém z pražských co-

workingvých prostorů. Ukázalo se však, že v žádném z nich se pravděpodobně najednou 

nezdržuje takové množství digitálních nomádů, aby byl výzkumný vzorek dostačující. Praha je 

sice v posledních letech poměrně oblíbenou destinací, vzhledem k velkému množství co-

workingových prostorů, hubů, „home-office friendly“ kaváren a knihoven, se však digitální 

nomádi vyskytují spíše rozptýleně na nejrůznějších místech Prahy. 

Díky šťastné náhodě mi můj tehdejší zaměstnavatel občasně umožňoval vyměnit klasické 

kanceláře za jeden pražský co-workingový prostor, díky čemuž jsem mohla v tomto terénu 

trávit čas jako insider a na vlastní kůži si vyzkoušet práci v takovémto prostředí. 

Autoetnografie, reflexivita 

Přesto, že tuto práci rozhodně nelze pokládat za autoetnografi, nese určité autoetnografické 

prvky. Jelikož cestování je nedílnou součástí mého života, budu v určitých okamžicích 

analyzovat i své vlastní zkušenosti. Pokusím se zaznamenávat nejen to, jakým způsobem 

působí má osoba na terén, ale i to, jak terén působí na mne. Příkladem může být změna mého 

zaměstnání v průběhu psaní této práce, která byla z určité části podnícena několika 

rozhovory, které jsme o smyslu práce s informátory vedli.  

Je třeba si uvědomit, že i má osoba mohla mít vliv na samotný výzkum. Můj věk, gender, 

národnost, jazykové schopnosti – to vše jsou aspekty, které mohou každý výzkum ovlivnit. Při 

každém kvalitativním výzkumu je zkoumaná skutečnost ovlivněna osobou výzkumníka a jeho 

vstupem do terénu. V rámci etnometodologické reflexivity by si měl výzkumník vždy uvědomit 

svou pozici, roli či odstup. No to je třeba myslet nejen při pohybu v terénu, ale i během tvorby 

a zpracovávání dat, práce s literaturou či samotném psaní. (Stöckelová, Abu Ghosh (eds.), 

2013) Proto se pokusím všechny reflexivně důležité momenty zaznamenat do jednotlivých 

kapitol této práce. 
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Například mé osobní zájmy a koníčky pravděpodobně ovlivnily mimo jiné i konstrukci 

výzkumného vzorku. Mezi informátory bylo několik osob, které se, stejně jako já, zajímají o 

meditaci, jógu či osobní rozvoj. Jelikož se sama stravuji vegetariánsky, obzvláště mě pak zaujal 

počet vegetariánů ve výsledném vzorku, který značně převýšil odhadované 1 % vegetariánů 

v celosvětové populaci i 4 % v české. Věřím proto, že jiný výzkumník by i při dodržení stejných 

postupů získal trochu jiný vzorek. Protože jak několikrát řekl Dave, jeden z informátorů: „Your 

vibe attracts your tribe.“.  

Právní a etický rámec výzkumu   

Při práci v terénu se výzkumník dostává do kontaktu i s existujícími právními normami, které 

je třeba brát v potaz. V praxi se jedná především o Zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních 

údajů a Zákon č. 121/2000 Sb. – takzvaný autorský zákon a příslušná ustanovení Občanského 

zákoníku. Při společenskovědních výzkumech je důraz kladen především na ochranu osobních 

údajů a práv informátorů, případně i na jejich práva na texty, které vytvořili. (Janeček in 

Doušek, 2014 (ed.), s. 36-37) Jedním z naprostých základů etického přístupu k výzkumu je 

získání informovaného souhlasu, kterým informátoři deklarují svou ochotu účastnit se 

výzkumu.   

Vzhledem k určenému tématu výzkumu nepředpokládám výskyt většího množství eticky 

sporných momentů. Jediným citlivým problémem, kterého jsem si v současnosti vědoma, je 

určitá kontroverze kryptoměn, které někteří digitální nomádi používají a díky nimž se mohou 

vyhýbat placení daní.  

Přesto, že žádný z informátorů netrval na změně jména, vzhledem k některým tématům, která 

jsme diskutovali, jsem raději všechny z nich anonymizovala.  
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3. Od lovců a sběračů k the new age travellers 

Slovo nomád, ať už stojící samo o sobě či ve spojení s přídomkem digitální, globální nebo 

současný, je v posledních letech hojně používáno nejen ve společenských vědách (jak jsem 

stručně zmínila již v první kapitole), ale i v populární kultuře. Někteří ho dokonce nazývají jako 

buzzword, tedy určitý módní nadužívaný termín, který vešel i v obecnou laickou známost. 

Například Richards (2015) poznamenává, že tento výraz v současnosti často slouží jako 

metafora pro pohyb, fluidnost či změnu. Zároveň se stal jakousi postmoderní kategorií, která 

v sobě zahrnuje mnoho nejrůznějších druhů cestování odrážejících diversitu mobility 

v současném globalizovaném světě. Než se opět dostanu k nomádům 21. století, ráda bych se 

v této části věnovala vybraným kapitolám z pomyslných dějin nomádství. 

Zároveň tak naváži na myšlenky Maffesoliho (2002), podle kterého lze nomádství chápat jako 

jakousi všudypřítomnou antropologickou konstantu, která se dějinami lidstva táhne jako 

červená nit. V určitých okamžicích tak sice může zůstávat téměř nepovšimnuta, jindy se ale 

opět dere na povrch. „Bloudění a nomádství, byť je můžeme pojmenovávat jakkoliv, jsou takto 

vepsány do samotné struktury lidské přirozenosti, a to jak do přirozenosti individuální, tak 

sociální.“ (Maffesoli 2002, s. 46) 

Při pohledu do etymologického slovníku zjišťujeme, že slovo nomád pochází z latinského slova 

nomas a řeckého nomás, které označují „pasoucí se“, „kočující“. Obojí pochází z řeckého 

nomē „pastva, pastvina“ a od némō ve smyslu „obývám, spravuji“. (Rejzek 2001, s. 432) 

V češtině existuje i výraz kočovník, který bývá pokládán za synonymum. Jelikož se k popisu 

fenoménu, kterým se tato práce zabývá, používá ve valné většině případů ustálené slovní 

spojení digitální nomád, budu se i já držet spíše tohoto výrazu než výrazu kočovník. (Přesto se 

především v mainstreamových médiích objevuje i spojení digitální kočovník.) 

Velké množství komunit bylo původně nomádských, se vznikem industriální společnosti však 

mnoho z nich zaniklo. Tradičně se tyto komunity rozlišují na dva typy: pastevecké a kočovné. 

Pro pastevce je typické přesouvání se spolu se svými stády tak, aby co nejlépe využili úrodnost 

pastvin. Kočovníci, na druhé straně, se vyskytovali vždy v rámci usedlých průmyslových 

společností, na nichž byli závislí. „Cestovali od města k městu a živili se řemesly, obchodováním 
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a sezónními pracemi. Do této kategorie bylo dříve zahrnováno veškeré potulné obyvatelstvo.“ 

(Kropáčková 2006, s. 8) 

3.1 Lovci a sběrači 
 

Pokud bychom hledali úplný počátek výskytu nomádského způsobu života, mohli bychom ho 

najít již v nejstarším typu lidské společnosti – u lovců a sběračů. Živili se lovem, rybařením a 

sběrem plodů. „Lovci a sběrači jsou neustále v pohybu, ale nemají tažná zvířata ani jiné 

dopravní prostředky, takže si s sebou nemohou brát mnoho věcí či majetku. V podstatě jde jen 

o zbraně určené k lovu, nástroje ke kopání děr a stavbě příbytků, pasti a nádobí.“ (Giddens 

1997, s. 66) Mimo to je pro lovce a sběrače příznačná téměř úplná absence rozdílů v množství 

a druzích hmotných statků. (ibid) (Právě absence většího množství předmětů na cestách je 

něco, co můžeme spatřit i u současných digitálních nomádů. Zatímco lovci a sběrači s sebou 

obvykle nosili zbraně, pasti a další nástroje nutné pro přežití, u současných nomádů se jedná 

o mobilní telefony a přenosné počítače. I u těchto předmětů ale můžeme říci, že se jedná o 

nástroje nutné pro přežití, jelikož zajišťují možnost pracovat na dálku.) 

S neolitickou revolucí pak přišel rozvoj zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Nově tak 

vznikly zemědělské společnosti, ale kočovný způsob života stále přetrval v rámci společností 

pasteveckých. Pastevci, podle podmínek, ve kterých žili, chovali hovězí dobytek, ovce, kozy, 

velbloudy nebo koně. V závislosti na střídání ročních období pak migrovali tak, aby svá stáda 

uživili. K přesunům využívali zvířata, díky čemuž mohli překonávat výrazně větší vzdálenosti 

než lovecko-sběračské společnosti. (Giddens 1997, s. 69-10) Podle Khazanova (1994) je 

tradiční nomádství charakterizováno konkrétními kvalitami, které nomády odlišují od 

usedlého obyvatelstva. Jedná se o specifický typ ekonomické aktivity, o unikátní kulturu a 

světanázor a v neposlední řadě o speciální způsob života. Co se týče tradiční nomádské 

kultury, tak ta bývá založena na kolektivismu, tradicích a rigidní normativitě. Mezi nomády se 

obvykle vyskytují silné sociální vazby uvnitř jejich vlastního kmene a je tudíž běžné, že každý 

mimo kmen je pokládán za cizince. Jejich vnímání světa bývá často stále mytologické a 

symbolické, což se odráží ve specifických náboženských praktikách. (Khazanov 1994) 
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I v současnosti ještě existují zbytky pasteveckých společností, převážně pak v některých 

částech Afriky, na Středním Východě či Střední Asii. Nejčastěji se vyskytují ve stepích, horách 

a pouštích, jakožto plochách, které by jinak nebylo možné trvale osídlit, ale přesto je možné 

je využívat během určitých období. 

3.2 Středověká společnost 
 

Když se podíváme na středověkou společnost, nalezneme zde mnoho skupin, pro které je 

kočovný život stále každodenní realitou. Na jednu stranu se jedná o celé kmeny, jako jsou 

Germáni, Avarové, Arabové, Normani či Mongolové, na druhou stranu to jsou i určité skupiny 

uvnitř celé společnosti; poutníci, poslové, klerikové, studenti, tuláci a žebráci, kupci i králové 

či papeži. (Ohler 2003, s. 10) 

Středověké cestování bylo do velké míry ovlivněno náboženstvím – křesťanstvím a islámem. 

S náboženstvím souvisí i význačný fenomén, který přežil do dnešních dnů, a to poutě na svatá 

místa. Miliony křesťanů, muslimů a židů se ročně vydávalo na cestu, ať už se jednalo o Mekku, 

Řím, Santiago de Compostela či Canterbury. Maffesoli se mimo jiné zabýval i historií 

středověkých křížových výprav: „…která kromě náboženských motivací vyjadřuje 

nepopiratelnou touhu po "jinde". Je známo, že ačkoliv vojenské úspěchy byly velice chabé, část 

evropské aristokracie byla kontaktem s jinými civilizacemi fascinována.“ (Maffesoli 2002, s. 

60) Styk s cizími kulturami do velké míry ovlivnil mravy, způsob života i umění. Tato touha po 

„jinde“ se však podle Maffesoliho netýkala jen aristokratických vrstev. Stačí se podívat na 

tovaryše vydávající se do světa na zkušenou, iniciační toulky mladých studujících měšťanů či 

kupce nejrůznějších národností. V prvních dvou příkladech nebylo cílem cest pouze profesní 

či akademické zdokonalování se, ale také jakási duchovní proměna. 

I přes poměrně častou mobilitu mezi určitými skupinami středověké společnosti je třeba mít 

na paměti, že jakékoliv tehdejší cestování bylo bráno jako něco nebezpečného a nejistého, 

pojícího se s vidinou nejasného návratu, což bylo mimo jiné dáno i způsobem, jakým přesuny 

probíhaly; z velké části pěšky, relativně výjimečně pak na koni, případně krytým vozem. (Ohler 

2003) Tyto převažující obavy z cestování umocňoval i tehdejší vztah k přírodě – ta byla 

pokládána za něco tajemného a hrůzostrašného: „Pocit ohrožení se odráží i ve vyprávěních, 
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jež názorně líčí mořské bouře a ztroskotání, v legendách a pohádkách. Jen výjimečně tu 

obávaná zvířata jako vlk, medvěd nebo lev vystupují jako pomocníci nebo ochránci člověka…“ 

(Ohler 2003, s. 13) 

3.3 Romantický tulák 
 

Významná změna ve vztahu člověka a přírody nastala v období romantismu, což mělo 

samozřejmě značný vliv i na samotné cestování. Příroda již nebyla brána jako něco 

nebezpečného, temného a nehostinného, ale naopak začala být obdivována její estetická 

kvalita. Člověk romantismu, na rozdíl od racionálně zaměřených osvícenců, hledá duchovní 

prožitek, obrací se do svého nitra i k volné a divoké přírodě. V romantickém umění tak dostává 

prostor postava romantického (anti)hrdiny: „Je to duše plná tragického, rozervaného a 

melancholického osamění či mystického tajemství a tušení božství.“ (Stibral 2010) Tato 

postava pak často uniká do divoké přírody, na opuštěná místa, případně opouští vlast a vydává 

se na cesty exotickými krajinami. Získává tak obrysy jakéhosi poutníka, jehož pouť světem je 

zároveň i poutí v jeho vlastní mysli. Furet (2004) pak poznamenává, že soudobý intelektuál se 

snaží svůj život proměnit v umělecké dílo, podobně jako je uměleckým dílem život literárních 

postav, které ho inspirují. Romantický tulák, kterého Furet (2004) nazývá po baudelairovském 

vzoru flaneur, se poddává nepřekonatelnému nutkání být stále na cestách.  

Kromě postavy rozervaného tuláka, která je pro romantismus tak typická, vzniká i zcela nový 

fenomén. Nově rozšířená estetizace přírody, inspirace soudobou literaturou i rostoucí obliba 

cestopisů vedly k rozvoji turistiky v divoké přírodě, především pak té pěší. Cestovalo se 

samozřejmě i dříve, obvykle však spíše v podobě náboženských poutí či cest za uměleckými či 

architektonickými pamětihodnostmi. Nově se však jedná o putování po přírodních krásách a 

do té doby opomíjených oblastech. „Pěší putování po krajině se stává téměř význačným rysem 

romantického umělce – vzpomeňme na našeho Máchu, který dokázal urazit v jednom dni i 

šedesát kilometrů (z Václavského náměstí v Praze na Bezděz) a pouštěl se do dlouhých 

souvislých cest jako třeba Praha–Sněžka.“ (Stibral 2010) 
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3.4 New age travellers – následovníci tradice nomádství ve 20.století 
 

Pokud uděláme skok do 20. století, je třeba zmínit New Age travellers, kteří se podíleli na 

revitalizaci kočovného a polokočovného způsobu života.“ (Kropáčková 2006, s. 41) Toto hnutí 

nabylo největší síly v 80. letech, kdy se k němu i ze sociálních a ekonomických důvodů 

přidávalo stále více mladých lidí. Postupně se jeho členové začali považovat za následovníky 

tradice nomádství, revolty a svobody, a cestování se stalo ústřední myšlenkou celého hnutí. 

Odmítáním hmotných statků a životem v pojízdných karavanech pak představovali výrazný 

kontrast k tehdejším převládajícím hodnotám. Kočování je pro New Age travellers 

alternativním životním stylem, skrze který odmítají představu usedlého života v městských 

aglomeracích i "šedou realitu všedního dne". (Kropáčková 2006, s. 41) 

",New Age Travellers' se stalo novým označením pro tisíce lidi, kteří se rozhodli pro 

polokočovný způsob života a porůznu se shromažďují okolo letních festivalů. Tito ´novověcí 

kočovníci' jsou příčinou rostoucího morálního pobouření.  Původní označení pro pořadatele a 

návštěvníky ilegálních rave párty konaných v opuštěných skladištních halách ve městech. Dříve 

se na ně pohlíželo jako na neškodnou tlupu hippies, ale dnes se na ně snáší smršť mnohem 

bohatších a pejorativnějších názvů – jsou to špinavci, pobudové, pivaři a trhani. Stávají se 

terčem nepřátelských a často velice nesmyslných pomluv." (Lowe, Shaw, 1994, s. 122 in 

Kropáčková 2006). Tento úryvek ukazuje, s jakým nepochopením majoritní společností se tito 

novodobí nomádi setkávali a jaký strach z ohrožení tradičních hodnot moderního státu 

v majoritní společnosti vyvolávali. 
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4. Nomádi 20. a 21. století 

4.1 Cohenův a Baumanův tulák 
 

Jak jsem již zmiňovala v první kapitole, v 60. a 70. letech došlo mezi mladou generací 

k velkému rozmachu cestování. Dle Cohena začali mladí lidé hledat sami sebe a smysl života 

skrze cestování a poznávaní cizích kultur. Richards (2015) pak v tehdejším tulákovi, jakožto 

osamělém individuu na okraji usedlé společnosti, vidí jednu z prvních reprezentací moderního 

nomádství. 

S rozvojem turismu a dalších forem mobility se tímto směrem začíná obracet i zájem 

společenských věd, především pak sociologie. Jednou z prvních prací, která se tímto tématem 

systematicky zabývá a vytváří určitou typologii, je Cohenova Toward a sociology of 

international tourism (1972). Cohen ve své známé práci popisuje vznik fenoménu turismu, 

který je podle něj čistě moderní záležitostí. K jeho vzniku bylo zapotřebí mimo jiné ustanovení 

volného času, rozšíření střední třídy, či technologického rozvoje. Na základě nových a 

neznámých prvků a míry, ve které se s nimi turista na svých cestách setkává, sestavil Cohen 

typologii čtyř typů turisty. Kromě institucionalizovaných typů turistů, kteří se účastní 

organizovaných zájezdů s průvodci a téměř nevystupují ze své sociální bubliny, definuje i dva 

druhy neinstitucionalizovaných typů turisty; průzkumníka (explorer) a tuláka (drifter). Ti se od 

sebe liší především v míře, ve které jsou schopni vystoupit ze svého mikrokosmu, jak moc se 

vzdalují turistickému systému či jaký je jejich vztah k místnímu obyvatelstvu.  

Zatímco průzkumník se sice vyhýbá tradičním turistickým cestám a atrakcím, stále si hledá 

pohodlné ubytování a dopravní prostředky. Pro vlastní potěšení poznává neznámá místa a 

snaží se interagovat s obyvateli dané země. Stále si však udržuje určitý odstup a nedá se říci, 

že by místním nějak hlouběji porozuměl. (Cohen 1973, s. 175)  

S největším počtem nových a neznámých prvků se na svých cestách setkává tulák. Toho 

připodobňuje Cohen spíše k tulákům dob minulých. A to i přesto, že se jedná o čistě moderní 

fenomén. Často se jedná o osoby pocházející z movitých poměrů, bývají to studenti či mladí 

lidé, kteří se ještě nezapojili do pracovního procesu. Tento stav vědomě prodlužují cestováním 

po světě s cílem získat nové zážitky, které se budou výrazně lišit od těch dosavadních 
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středostavovských. Poté, co se těchto zážitků nabaží, obvykle se usadí a věnuje se spořádané 

středostavovské kariéře. Tulák hledá především vzrušení, které přinášejí zcela nové zážitky a 

přímý kontakt s neznámými lidmi. Vědomě zdůrazňuje spontaneitu svých zážitků, a proto vždy 

cestuje bez konkrétních plánů. „Nejdále od zajetých kolejí a od zaběhnutého způsobu života 

v jeho domovině… Tulák nemá žádný fixní itinerář, časový rozvrh ani jasně stanovené cíle.“ 

(Cohen 1973, s. 168) Se stejným zapálením si volí i ta nejlevnější ubytování, jídlo či dopravní 

prostředky. V případech, že finance dojdou, je ochotný přijmout náhodné práce a vydělat si 

na další dny či měsíce cestování. Díky tomuto způsobu života přichází snadno do styku 

s místními obyvateli, což je i jedním z důležitých cílů jeho cest. 

Postavu tuláka později charakterizoval i Bauman (2002). Pro něj je tulák jednou z osobností 

(spolu se zevlounem, turistou a hráčem), které současně koexistují v životě postmoderního 

člověka. Zatímco na počátku moderní epochy byl dle Baumana tulák veřejným nepřítelem, 

který svým bezcílným potloukáním narušoval pracně ustanovený řád, na sklonku moderní 

doby se tento způsob života mění z nevýhody na výhodu, a tulák se tak dostává z okraje 

společnosti do hlavního proudu moderního života. (s. 47) Tulák chápe každou situaci jen jako 

dočasné útočiště neví, kam ho cesta zavede. Tímto faktem se ale netrápí, protože samotná 

cesta je pro něj mnohem důležitější a smysluplnější než nějaký cíl. Právě díky této 

charakteristice považuje Bauman postavu tuláka za postmoderní charakter, zatímco poutník 

pro něj ztělesňuje modernu – vyznačuje je „cílovostí“ života, racionální kalkulací, efektivitou, 

pohybem po předem vyznačených cestách s milníky a ukazateli. 

„Není důvodu domnívat se, že směr zítřejší trasy bude prodloužením směru trasy dnešní. 

Geometrii poutnického života vyznačuje přímka; cesty tuláka, zakroucené, propletené, 

zamotané, jsou vzdáleny jakékoliv geometrické eleganci. Je proto obtížné tulákovi sdělit, kde 

je vpředu a kde vzadu; maximy drahé srdci poutníkovu — „stále kupředu“, „nikdy se nevracet“ 

— znějí tulákovi hluše. Důležité je pouze to, aby neztratil schopnost pohybu. A důležité je také 

to, aby z každého zastavení vydobyl co nejvíce užitku.“ (Bauman 2002, s. 48) 
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4.2 Baťůžkáři 

 

„Backpackeři si prostě vezmou na nějakej čas dovolenou a pak jezděj odněkud někam. Pro 

nomády to dovolená není, je to jejich život. A následujou takovej ten flow. Třeba jedou tam, 

kde maj zrovna kámoše, známý…“ (Matúš, 34) 

Na konci devadesátých let se začíná výrazně pracovat právě s výrazem „baťůžkář“, jakožto 

popisem pro převážně mladé turisty s nízkým rozpočtem, kteří se vydají na jakýsi typ 

prodloužených prázdnin do turismem nedotčených destinací. Noy (2014) definuje baťůžkáře 

jako „kmenové nomády“, kteří vytvářejí určité enklávy, aby si mohli předávat příběhy sdílené 

kmenové kultury. (in Richards, 2015)  

Tyto enklávy nejčastěji vznikají okolo oblíbených hostelů, ve kterých se tito cestovatelé 

scházejí a sdílí své zážitky z cest. Zároveň se díky absenci luxusního ubytování či dopravy 

častěji dostávají do styku s místním obyvatelstvem – což je obvykle i jedním z cílů jejich cest. 

Přesto, že baťůžkářství začínalo jako fenomén vymezující se proti mainstreamové kultuře, 

etablovaným turistickým destinacím i klasickému turismu jako takovému, postupně se 

z baťůžkářských enkláv stala nová turistická místa a baťůžkářství splývá s turismem. (ibid)  

Přesto, že sama sebe za baťůžkáře/backpackera nepovažuji, v minulosti, převážně na začátku 

mých vysokoškolských studií, jsem podnikla několik cest, které svým charakterem zcela jistě 

spadají do tohoto typu cestování. Jelikož si během svých cest obvykle píši cestovatelské 

zápisky, dovolím si níže uvést několik úryvků z mé cesty po Íránu v listopadu 2016. Je v nich 

patrných několik charakteristik, o kterých výše zmínění autoři v souvislosti s baťůžkářstvím 

mluví: 

„Večer nás Saman s Amirem vzali do Art House café. Byla to taková menší čajovna umístěná 

na střeše jednoho z tradičních hliněných domů ve staré části města. Očividně jsme ale nebyli 

jediní, kdo si přišli vychutnat čaj s výhledem na hvězdy. Střecha sloužící jako terasa byla plná 

nejen místních, ale i cestovatelů ze všech koutů světa – skupinka starších Američanů, tři mladí 

Španělé a několik Asiatů, jejichž přesnou národnost jsme nedokázali odhadnout. Svou světlou 

pletí a blond vlasy nejvíce vynikal páreček Němců, studentů z Berlína, jak jsem se později 
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dozvěděla, když si k nám přisedli. Udělali si prý delší prázdniny, a kromě Íránu mají v plánu 

procestovat ještě Ázerbájdžán a Turkmenistán. Zdá se, že už jen fakt, že jsme všichni ze střední 

Evropy, z nás na cestách dělal jakési staré známé, od kterých se sluší, aby spolu prohodili 

alespoň pár slov. (…) Objednali jsme si vodní dýmku a čaj. (…) Za chvilku přišla na střechu 

trojice místních mužů, zaslechla jsem, že jeden z nich by snad měl být majitelem té čajovny. 

Začali zpívat tradiční tklivé melodie za doprovodu malého strunného nástroje. Naši íránští 

přátelé nám později prozradili jeho jméno – tar.“ 

V tomto úryvku je patrný například prvek socializace a sdílení příběhů – a to jak socializace 

s dalšími batůžkáři, tak s místním obyvatelstvem. Pro batůžkáře je typické i hledání 

autenticity, kterou se snaží nacházet na tradičních, turismem nedotčených místech. Ale i tam, 

v mém případě se jednalo o tradiční íránskou čajovnu, se setkávají s vlivy globální kultury a 

dalších cestovatelů. 

(…) V Lonely planet jsme se dočetli o restauraci Silk road, která patřila ke stejnojmennému 

hotelu. Amir říkal, že je to jen předražená restaurace pro turisty, ale protože jsme zrovna byli 

blízko, stejně jsme tam nakonec zašli na oběd. Interiér byl opravdu moc působivý, dominantou 

bylo velké jezírko obklopené zelení. Hosté pak seděli na tradičních perských kobercích a opírali 

se o vyšívané polštáře. Když jsem se více rozhlédla, zjistila jsem, že většina boxů je opravdu 

obsazená turisty a baťůžkáři, které sem zřejmě stejně jako my přišli hledat autentickou 

íránskou kuchyni. Jídlo bylo ale dost průměrné a na íránské poměry i drahé, většinou šlo jen o 

různé variace na kebab, což nás nikoho nenadchlo. (…) 

I Richards (2015) zmiňuje spojení baťůžkářství a fenoménu průvodců Lonely planet. Uvádí, že 

ačkoliv Tony Wheeler, spoluzakladatel těchto proslulých tištěných průvodců Lonely planet, 

vycházel z velké části z vlastního nomádského potulování se po Asii a jeho cílem bylo „svést 

cestovatele z vyšlapaných cest“. Ironií ale je, že Lonely planet a většina jemu podobných 

alternativních průvodců nakonec způsobila spíše opak. Tím, že se pro mnoho mladých 

nezávislých cestovatelů staly jakousi „Biblí“, vznikly nové „vyšlapané cesty“ i na místech, které 

se zatím zájmu cestovatelů spíše vyhýbaly. Nejprve se staly oblíbenými destinacemi 

baťůžkářů, které později následovali i nezávislí cestovatelé a turisté. Z původních 

baťůžkářských enkláv se tak často postupně stala velká turistická centra. „Tento proces se 
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rozšířil po celém světě spolu s tím, jak se snažili baťůžkáři uprchnout od turistického ruchu, na 

jehož vývoji se sami také podíleli.“ (Richards 2015, s. 3) 

Baťůžkářství bývá nejčastěji považováno za doménu mladých lidí, obvykle studentů, kteří 

takto tráví prodloužené prázdniny či týdny před nástupem do práce. Lze jej považovat i za 

jakýsi přechodový rituál před vstupem do světa dospělých. Jelikož typičtí baťůžkáři na cestách 

nemívají žádný příjem, musí tak toto období téměř nutně v určitém okamžiku skončit. Přes 

tuto časovou pomíjivost, nebo možná právě díky ní, ovlivní někdy toto období bezstarostného 

potulování se s batohem na zádech další směřování lidských životů. 

Mnoho digitálních nomádů, se kterými jsem se setkala, popisuje, že zkušenosti 

s backpackingem hluboce ovlivnily jejich další životní směřování. Někteří z nich popisují, jak si 

díky měsícům nezávislého cestování uvědomili potřebu zařídit si život, tak aby mohli být 

dlouhodobě na cestách.  

To popisuje například Lukáš. Ten se v 18 letech vydal na první větší cestu po Evropě. „Pak už 

jsem prostě věděl, že budu vždycky cestovat, jen jsem prostě pár let hledal způsoby.“ Podobně 

tuto zkušenost vnímá i Nelson, který po škole s kamarádem několik měsíců stopoval v jižní 

Evropě. Když se pak na podzim vrátil do Amsterdamu, zažíval dle vlastních slov „…hluboký 

smutek a zmatek. Byl podzim, no, takže zima. Zrovna jsem nastoupil do své první full-time 

práce. Bylo to těžké. Chtěl jsem zpátky někam na jih, nic neřešit, ale to víš, adult-life, musel 

jsem pracovat.“ Oba dva pak během následujících let upravili náplň své práce tak, aby ji mohli 

vykonávat během cestování – Lukáš podniká a vlastní několik webových stránek a Nelson píše 

vlastní kuchařský blog a živí se na sociálních sítích. 

4.3 Flashpacker – mezi backpackerem a digitálním nomádem 

 

Někteří autoři pojí s digitálními nomády i kategorii tzv. flashpackers, což jsou cestovatelé, kteří 

by se dali považovat za určitou podskupinu backpackerů, tedy baťůžkářů. Také preferují 

nezávislé cestování do odlehlejších, méně disponovaných míst, ale oproti klasickým 

baťůžkářům bývají starší, finančně zajištění a často za sebou mívají úspěšnou kariéru. To, co 

je ale nejvíce odlišuje od klasických baťůžkářů a díky čemuž bývají spojováni právě 
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s digitálními nomády, je vybavení, které si na své cesty berou. Jedná se o nejnovější 

fotoaparáty, přenosné počítače či GPS, kromě toho také neustále vyhledávají internetové 

připojení. Podle Hannama a Diekmann (2010) je vznik flashackingu výsledkem změn 

v ekonomice, demografii a technologiích. Ukazují, že v západních společnostech se zvyšuje 

věk, kdy lidé vstupují do manželství a kdy zakládají rodinu, zároveň se zvyšuje jejich životní 

úroveň a četnost využívání moderních technologií, což vede k tomu, nezávislé cestování již 

není vyhrazeno pouze mladým lidem a studentům.  

Těmto změnám se přizpůsobil i turistický průmysl, takže vedle tradičních levných hostelů 

začínají vznikat i luxusnější ubytování pro flashpackery, kteří již nechtějí spát na palandách 

obklopeni dalšími deseti lidmi, zároveň však od ubytování stále vyžadují jakýsi punc 

nezávislosti a dobrodružství. „V tomto kontextu by mohl být flashpacker považován za 

výdělečnějšího baťůžkáře, který tak může mít značný ekonomický vliv na strukturu vývoje 

v hostitelských destinacích.“ (Hannam, Dickemann 2010, s. 23) 

Dle Parise (2012) je rozšíření flashpackingu reprezentací tekutosti cestování i každodenního 

života, která je způsobena rozšířením informačních a komunikačních technologií. Tato 

skutečnost ovlivňuje cestovatele během samotné cesty, ale i před jejím začátkem a po jejím 

skončení. Předtím, než se flashpackeři na cestu vůbec vydají, začnou střádat informace ze 

sociálních sítí a z nejrůznějších článků a diskuzních fór dostupných on-line. Během samotného 

cestování, pokud jim to internetové připojení v dané zemi dovolí, pak flashpackeři využívají 

informační a komunikační technologie denně. Rezervují si ubytování a dopravu za pomoci 

nejrůznějších aplikací, na webových stránkách si hledají místa, která by mohli navštívit 

v dalších dnech nebo si stahují elektronické průvodce. Moderní technologie jim také umožňují 

zůstat ve spojení s domovem a sdílet zážitky ze svých cest. Mohou tak v reálném čase 

komunikovat se svými blízkými, ale také sdílet fotografie na sociálních sítích či na svých blozích 

a webových stránkách. Po návratu domů pak pomocí sociálních sítí a dalších technologií 

vykreslují, rekonstruují a znovu zažívají své cesty. (Xiang, Gretzel 2009; Pudliner 2007 in Paris 

2012). 

Informační a komunikační technologie tak flashpackerům umožňují, aby během svých cest 

zůstali aktivní i v nejrůznějších sítích ve své domovině. Kromě komunikace s rodinnou a přáteli 



33 
 

se tak může jednat například o řešení pracovních či studijních záležitostí pomocí e-mailů či 

dalších komunikačních nástrojů jako je například Skype, WhatsApp či Telegram. Tyto nástroje 

ale zároveň umožňují i komunikaci mezi samotnými cestovateli; mohou se domlouvat na 

společných aktivitách během cest a zároveň zůstat v kontaktu po návratu domů. (Paris 2012) 

K těmto účelům může sloužit například webová stránka a aplikace Couchsurfing. Původně 

Couchsurfing sloužil jako platforma, díky které si cestovatelé během cest mohli zajistit 

ubytování u místních obyvatel doma. V současnosti zde však naleznete i jakési „nástěnky“ 

jednotlivých měst a destinací, na kterých si lidé domlouvají společné výlety, večerní posezení 

či prohlídku památek v dané lokalitě. Přímo pro Čechy má pak podobnou funkci například 

facebooková skupina „Cestování, spolucestování, cestovatelská seznamka“, která sdružuje 

přes 200 tisíc Čechů, kteří se díky ní mohou během chvíle domluvit na společném cestování. 

Kromě zmíněných situací, ve kterých jsou moderní technologie jednoznačně užitečné, ukazuje 

Parisův výzkum i jejich stinnou stránku, konkrétně to, že když je někdo během cest příliš on-

line a v kontaktu s domovem, může ho to snadno odpojit od samotného prožitku z cestování. 

Může tak stát, že ačkoliv fyzicky budou jinde, mentálně budou stále přítomni ve své domovině. 

„Na backpacking bývá často nahlíženo jako na období jakéhosi hledání sebe sama či jako na 

přechodový rituál, kterého má být docíleno pomocí období odloučení, což ale může být 

ohroženo neustálým spojením s přáteli, rodinou a domovem.“ (Paris 2012, s. 10) 

Jak jsem zmiňovala o několik odstavců výše, za baťůžkáře/backpackera se nepovažuji, a to i 

přes to, že některé z mých cest vykazují znaky typické pro tento druh cestování. Při čtení prací 

pojednávajících o flashpackingu mám ale pocit, že je to něco, s čím bych se já, stejně tak jako 

velká část mých přátel, mohla ztotožnit. (Tento termín není mezi laickou veřejností příliš 

rozšířený a žádný z mých přátel by se pravděpodobně za flashpackera sám od sebe neoznačil.) 

Jsme narozeni na počátku 90. let, tudíž se sice nemůžeme považovat přímo za „digital 

natives“, ale naše současné životy jsou s digitálním světem úzce spjaty. Pomalu už 

zapomínáme, jaké bylo cestování bez všudypřítomné WI-FI a levného mobilního internetu. 

Mnoho z nás se tak sžilo s Google Maps, že už si ani nepamatujeme, jak jsme se pohybovali 

pouze za pomoci papírových map a rad místních. Také je pro nás samozřejmé, že než si 

zamluvíme nějaké ubytování (což můžeme klidně udělat až v letištní hale přes mobilní 

telefon), nejprve si přečteme desítky recenzí na booking.com a podobných portálech. 
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Z cestování se tak na jednu stranu sice vytrácí moment překvapení, zároveň ale může být 

velice flexibilní, protože pár kliků na displej mobilního telefonu může rozhodnout o tom, kde 

se budete nacházet za pár hodin. 

Jako kontrast k úryvkům z cest po Íránu, přikládám části z cestovatelského deníku, který jsem 

si vedla v Gruzii v září 2018: 

„Protože nám došla data na gruzínské SIM kartě, ubytování jsme si zamluvili až po příjezdu do 

Tbilisi v jedné kavárně na hlavní třídě. Protože byla WI-FI hodně pomalá, vzaly jsme bez 

nějakého většího zkoumání apartmán poblíž historického centra a vydaly jsme se na bleší trhy 

na Suchém mostě. (…) Když jsme večer dorazily do našeho ubytování, čekalo nás nemilé 

překvapení – apartmán se nacházel v temném vnitrobloku mezi polorozpadlými domy. 

Všechna okna, kromě těch patřících našemu ubytování, byla zamřížovaná, což nám na klidu 

moc nepřidalo. (…) Po tom, co se k nám v noci dobývali opilci ze sousedního domu, jsme si 

druhý sen raději zamluvili hotel kousek od Rustaveli avenue. Tentokrát jsme si vybraly v klidu, 

aby nás zas v noci nečekalo nepříjemné překvapení.“ 

Tento úryvek ukazuje využívání informačních a komunikačních technologií během cest, a to, 

jak mohou pomoci vyřešit mnohé komplikace. Zároveň je zde patrný i důraz kladený na určité 

pohodlí v kombinaci s nezávislým cestováním, o čemž mluví i Hannam a Dickemann (2010). 

V této době jsem již nějakou dobu pracovala na plný úvazek, takže mi nečinilo potíže zaplacení 

náhradního ubytování, když to původní nevyhovovalo. Zároveň se ale stále jednalo o nezávislé 

cestování – bez cestovní kanceláře v turismem stále poměrně nedotčené destinaci. 

Další úryvek zase znázorňuje neustálé napojení na sítě domácího prostředí (Paris 2012), 

v tomto případě konkrétně na pracovní sítě: 

„Ráno jsme se vydaly za Katčinými bývalými kolegy. Giorgi a Dave byli Gruzijci, kteří pár měsíců 

pracovali v Praze v rámci akceleračního programu pro začínající startupy. V létě se vrátili 

zpátky do Tbilisi, kde nově pracovali v co-workingu Terminál. Ten byl teprve nedávno otevřen 

a zdálo se, že kluci na něj byli patřičně hrdí a za každou cenu nám ho chtěli ukázat. (…) Nabídli 

nám, že tam s nimi můžeme strávit den. Nadšeně jsme toho využily, protože nás obě čekaly 
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nějaké pracovní povinnosti a jak už jsme dříve zjistily, WI-FI připojení v místních kavárnách 

není zrovna nejkvalitnější. Z batohu jsem vyndala iPad a dala se do čtení e-mailů, které se za 

ty dva dny od mého posledního připojení opět pořádně nakupily. Káťa jen prošla sociální sítě 

několika značek, které spravovala, takže byla celkem rychle hotová a šla se podívat do galerie, 

která vznikla v druhém patře budovy.“ 

Přes několik společných rysů, které pojí flashpackery s digitálními nomády, nejde tyto dva 

termíny dle mého názoru volně zaměňovat, k čemuž poměrně často dochází. Například 

výzkum Jarvise a Peel zabývající se flashpackery na Fiji (2010) ukazuje, že 42 % osob z jejich 

vzorku cestuje během dlouhé pauzy mezi koncem jednoho zaměstnání a nástupem do nového 

v rámci snahy uchovat i jakousi rovnováhu pracovního a osobního života, 18,4 % z nich pak 

má pouze prodloužené volno/dovolenou v aktuálním zaměstnání a kolem 20 % jsou studenti 

vysokých škol. Období, ve kterém cestují flashpackeři, je tak vždy pouze přechodné – 

ohraničené nástupem do nového zaměstnání či začátkem dalšího akademického roku. To je 

signifikantně odlišuje od digitálních nomádů, kteří cestování po světě nepovažují za určitou 

pauzu, ale naopak za trvale udržitelný způsob, jak spojit práci a cestování. 

Z digitálních nomádů se však mohou snadno stát flashpackeři, a to ve dnech, kdy zrovna 

nepracují. V těchto dnech jsou nadále, stejně jako flashpackeři, vybaveni nejnovějšími 

technologiemi, internetem a aplikacemi, které jim usnadňují život i komunikaci s blízkými. 

Nejeden digitální nomád, se kterým jsem se setkala, mi na svém telefonu začal nadšeně 

ukazoval nejnovější aplikace, které mu zjednodušují cestování; aplikace nahrazující kreditní 

karty, aplikace sloužící k orientaci v MHD, aplikace používaná jako cestovatelský deník a 

podobně. 

4.4 Globální nomádi jako zpochybnění základních hodnot moderní 
společnosti 
 

Cohenova tuláka, mladého nezávislého baťůžkáře i staršího a zajištěného flashpackera spojuje 

jeden důležitý element, a to časová omezenost jejich cest. Pro tuláka Erika Cohena bylo 

nezávislé cestování pouze určitou krátkou kapitolou jeho života, baťůžkářství sice lze 

považovat za životní styl formující identitu dané osoby, přesto se většinou jedná o 
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prodloužené prázdniny zakončené nutností nástupu na univerzitu či do práce, a podobná 

situace se pojí i s flashpackery.  

Přesto existují i osoby, pro které cestování není jen krátkou životní etapou. Globální nomádi, 

jak je označuje například Kannisto (2016) či D´Andrea (2007) jsou lidé, kteří obvykle nemají 

stálou adresu a po světě kočují běžně i několik let. 

Kannisto (2016) je popisuje jako osoby hledající větší individuální svobodu i za cenu 

částečného vyloučení ze společnosti. Přesto, že by se dali často jen na základě své národnosti 

přiřadit k privilegovaným vrstvám, naopak rozvazují vazby ke geografickému prostoru i svému 

národu, opouští klasického zaměstnání a své životní náklady často kvůli cestování snižují na 

minimum. Globální nomádi se často vyznačují zájmem o ekologii, nedůvěrou v autority, 

hledáním nových vzorů, mívají problém se státní mocí a dohledem. Typický je pro ně i zájem 

o spiritualitu, kterou se snaží spojit s cestováním a prací do jednoho holistického životního 

stylu. (D´Andrea, 2007) Jejich životní styl však nevede nutně k izolaci, ale spíše k formování 

nových a menších dočasných komunit, které jim částečně suplují funkci společnosti, které se 

vzdálili. (Kannisto 2016, s. 126) Příkladem mohou být enklávy příznivců taneční hudby na Ibize 

a indickém pobřeží Goa, které jsou do značné míry ovlivněny techno music a kulturou 

navazující na new age.  (D´Andrea 2007) 

Kannisto však zdůrazňuje, že se nejedná jen o maximální formu individualismu a 

detradicionalismu. V jejich životních stylech totiž lze naleznout několik rozporů, ať už se jedná 

o vysokou míru „konzumace“ turismu nebo využívání nejrůznějších IT zařízení.  

Tím, že jsou globální nomádi na cestách dlouhé měsíce, často i roky, se značně proměňuje 

jejich přístup k práci. Někteří z nich po dlouhé časové úseky nepracují, jiní vykonávají nárazově 

různé nekvalifikované práce a další práci spojují s cestováním, případně volí zcela jiné 

strategie, v každém případě však pro ně práce není „primární“ aktivitou, jak bývá zvykem, ale 

spíše nutnou obživou umožňujícím další cestování. Toto proměněné pojetí práce tak může 

vést až k pomyslnému narušení základních hodnot moderního státu. Za jeden ze základních 

pilířů rozvinutých společností totiž bývá považováno právě rozdělení pracovního a volného 
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času či rozlišování „doma“ a „jinde“, čemuž životní styl globálních nomádů odpovídá jen 

zřídkakdy.  

4.5 Globální či digitální nomád? 
 

Jak ve svých pracích poukazovali Kannisto i D´Andrea, určití globální nomádi se snaží 

naleznout způsob, během svých cest pracovat a udržet si tak svůj životní styl po neomezeně 

dlouhou dobu a zažívat „svobodu, radost a expresivitu“ (D´Andrea 2007, s. 220) (na rozdíl od 

těch, kteří střídají období práce a cestování, případně se vždy po určitém časovém úseku 

vracejí do své země původu, aby si vydělali peníze, které jim umožní další cestování. Obvyklé 

také bývá vycestování do určitých západních či severských zemí za účelem rychlého a 

vysokého výdělku i za nekvalifikovanou práci. Příkladem může být sbírání ovoce ve Velké 

Británii, pomocné práce v Austrálii či zpracovávání ryb v severských zemích.) Z finančního 

hlediska se jako dlouhodobě udržitelné způsoby obživy jeví například lektorství různých 

sportů – od jógy přes lyžování po potápění, lektorství jazyků, případně různé kreativní 

činnosti. Nebo právě jakýkoliv druh location independent práce, tedy práce nezávislé na 

lokalitě, což mohou být povolání, jako jsou například grafické práce, programátorství, 

překladatelství atd. A právě posledně jmenovaná povolání jsou také jedny z nejčastějších 

povolání, kterými se živí digitální nomádi. 

Velkou část digitálních nomádů, se kterými jsem se setkala, významně ovlivnila jejich 

zkušenost s baťůžkářstvím, která v nich vzbudila touhu dlouhodobě žít na cestách. Díky tomu 

pak začali hledat způsoby, jak se uživit během cestování. Setkala jsem se však i s těmi, kteří by 

spíše spadali do kategorie globálních nomádů, tak jak je popisuje D´Andrea i Kannisto. Někteří 

z nich si časem také zvolili, že budou místo občasných návratů domů za účelem výdělku, raději 

cestovat nepřetržitě a živit se za pomoci přenosného počítače. Z kategorie globální nomádi se 

tak pomyslně přesunuli do kategorie nomádů digitálních. 

Příkladem může být Dave (33) v době psaní této práce pobývající v Thajsku. Původem z Košic, 

ve dvaceti letech se ale odstěhoval do Londýna, kde si postupně začal budovat kariéru ve 

finančním sektoru ve velké nadnárodní firmě. Po určitém osobním vyhoření způsobeném 

ukončením vztahu se vydal na cestu do Jihovýchodní Asie, kde se nejprve pohyboval, při 
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použití Cohenovy typologie turistů, jako tulák. Pobýval převážně v backpackerských enklávách 

na thajských ostrovech, kde se shlukovali příznivci elektronické hudby, ke kterým sám také 

patří. Po návratu do Londýna ihned uvažoval o návratu; „Hned jsem věděl, že potřebuju 

zpátky. Jen jsem potřeboval vydělat nějaký peníze. Už dřív jsem občas dělal DJe na takových 

party na lodi a pomáhal jsem je organizovat. Dalo se tím vždycky vydělat spoustu peněz za 

jednu takovou akci.“ Později trávil na cestách stále více času a do Londýna se vracel čím dál 

tím méně, obvykle pouze za účelem získání financí na další pobyty v zahraničí, případně si 

příležitostně vydělával během cest různými manuálními pracemi. Aby zvýšil finanční 

udržitelnost svého cestování, začal nejprve vyrábět korálkové šperky a nabízet je lidem, které 

na cestách potkal – primárně formou „dej mi za to, kolik chceš.“. Postupem času však hledal 

dlouhodobější a výnosnější způsob obživy. Protože většinu času trávil v jihovýchodní Asii na 

místech, která jsou oblíbená i mezi digitálními nomády, často se s nimi setkával v místních 

barech či restauracích a jejich způsob života mu dle jeho slov připadal velmi inspirující. V době, 

kdy jsme se setkali, poprvé začínal na dálku pracovat pro jednu technologickou firmu, jejíž 

majitele poznal právě v Thajsku. To mu umožňuje dlouhodobější cestování bez nutnosti 

přestávek za účelem vydělávání financí.  

Aktuálně se tedy nebrání označení „digitální nomád“, zároveň tak bývá označován i svým 

okolím. Jeho práce je prostorově nezávislá, často od sebe neodděluje práci a volný čas, domov 

a cestování. Zároveň je závislý na moderních technologiích, především na internetovém 

připojení a přenosném počítači. 

Další z mých informátorů, který prošel pomyslným posunem od globálního nomádství 

k nomádství digitálnímu, je Patrik (29). Ten se nejprve v rámci určitého seberozvoje a řešení 

vztahových i zdravotních obtíží vydal na tříletou cestu kolem světa na kole, „s osmi sty dolary 

v kapse“. Jeho slovy se jednalo o „filosofickou cestu do nitra duše“. Nejprve, tak trochu 

s následováním beatnické tradice, vedl minimalistický život za minimum nákladů, kdy trávil 

většinu dne jízdou na kole a přespával ve stanu či u místního obyvatelstva. „Na den mi 

vycházely asi dvě eura, s tím se dá žít tak nějak po vandrácku všude.“ Příležitostně bral 

krátkodobé brigády, jako je třeba sběr a sklizeň oliv, práce za barem a podobně. Když mu ale 

poté, co se dostal přes celou Asii až do Severní Ameriky, zcela došly finance, začal si v Kanadě 

přivydělávat on-line, k čemuž využil i své vzdělání v kybernetice a znalosti programování. 
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Mimo to narůstala i popularita jeho cestovatelských zápisků na blogu i sociálních sítích, jejichž 

psaním si na zbylé měsíce zajišťoval pravidelný příjem.  

Digitální nomádi, kterým se v této práci budu věnovat především, mají s globálními nomády 

(tak jak je chápe Kannisto či D´Andrea), mnoho společných rysů a věřím, že část z nich 

pomyslně balancuje na hranici obojího. Podobně jako globální nomádi, které na pobřeží Goa 

a na španělské Ibize zkoumal D´Andrea (2007), se mnoho z nich snaží spojit cestování, práci a 

často i určitou formu spirituality do jednoho holistického životního stylu. Bylo pro mě velkým 

překvapením, že velká část digitálních nomádů, se kterými jsem se během psaní této práce 

setkala, se soustředí také na svůj spirituální život a s velkým umem ho propojují s životem 

plným nejmodernějších technologií: „Mám takovou aplikaci na meditaci, buď mi jen měří čas 

nebo, když mám třeba náročný den… když se nesoustředím, tak tam jsou i vedené meditace 

nebo různé obrazce, do kterých se dívám. A pak se soustředím na dech.“  (Nelson) Švédka Inge, 

která nedávno po týdenním meditačním pobytu v Polsku přešla na veganskou stravu zas 

používá aplikaci DailyDozen: „vidím tam, kolik mám dneska sníst ještě zeleniny, kolik fazolí…“  

Zároveň se ale digitální nomádi od globálních nomádů v mnohém liší. Nejsou hnáni potřebou 

oponovat a odvracet se od majoritní usedlé společnosti, naopak jsou obvykle na tuto majoritní 

společnost napojeni v rámci svých ekonomických aktivit, podobně jako byli dávní kočovníci 

závislí na usedlém obyvatelstvu. V narativech se sice často vyskytuje prvek, kdy osoba opustí 

své zaměstnání ve velké korporátní společnosti a stane se svobodným digitálním nomádem, 

obvykle však stále pracuje pro osoby patřící k usedlé většině, případně vytváří obsah, který 

tato většina konzumuje. Digitální nomádi tak netvoří žádné enklávy vzdalující se (fyzicky i 

mentálně) ostatnímu světu, spíše jsou na něj zpovzdálí pevně napojeni.  

Kannisto (2016) popisuje globální nomády jako osoby, které se vzdávají svého klasického 

zaměstnání, kariéry a své životní náklady snižují na minimum. Digitální nomádi však, díky 

pokrokům v technologickém vývoji, mohou pracovat téměř z jakéhokoliv koutu světa. Často 

se tak nevzdávají svého zaměstnání, spíše jen upravují jeho formu tak, aby nebylo závislé na 

konkrétní lokalitě. Také se nedá říci, že by snižovali svoje životní náklady na minimum, aby 

mohli cestovat. Spíše naopak – cestování mezi destinacemi s nižšími náklady na život jim často 

náklady automaticky sníží, případně mohou zvýšit svou životní úroveň oproti své domovině. 
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Obzvláště pak digitální nomádi ze západních zemí, kteří pracují, jak sami říkají „za západní 

peníze“, nedostatkem financí rozhodně netrpí. Globální nomádi sice během svých cest často 

také pracují, obvykle se však jedná o méně kvalifikované či sezonní práce, jako je třeba sběr 

ovoce, práce v gastro segmentu a podobně. Na druhou stranu digitální nomádi mohou na 

cestách nadále budovat svou kariéru, řídit firmu, založit e-shop a podobně. 
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5. Jak se rodí digitální nomád 

5.1 Časy se mění 

V předchozí kapitole jsem se pokusila fenomén digitálního nomádství zařadit v rámci 

současné typologie turismu a mobility.  V této kapitole bych se ráda zaměřila na změny 

v technologiích, pracovních poměrech i pojetí života, které se dotýkají současné mladé 

generace a díky kterým se dnes čím dál více osob vydává na cesty do blízkých i dalekých krajin, 

aniž by se však vzdali pohodlí a výdobytků západní civilizace. A právě tento důraz na pohodlí 

a využívání nejnovějších technologií je jeden z hlavních prvků odlišující digitální nomády od 

nomádů předchozích dekád.  

Největší vliv na masový rozvoj digitálního nomádství měl především raketový vývoj moderních 

technologií a postupné otevírání hranic, které usnadnilo cestování milionům osob. Už na konci 

90. let, kdy byl mimo jiné poprvé použit termín „digitální nomád“, předpovídali Makimoto a 

Manners, že přenosné digitální technologie povedou ke vzniku “nové nomádské doby”. 

(Michiel De Lange 2009) Zatímco v 90. letech se stále jednalo spíše o futorologii, v současnosti 

je velká část jejich předpovědí realitou, a to především právě díky prudkému rozvoji, kterým 

si od devadesátých let moderní technologie prošly. 

Nejednalo se však pouze o rozvoj v oblasti přenosných digitálních technologií, v posledních 

letech dochází i k prudkému rozmachu v oblasti dopravy a cestování. Zatímco v roce 1923 

trval let kolem světa více jak týden, o 82 let později tatáž cesta zabrala dva dny a 19 hodin. 

Navíc bez potřeby jediného mezipřistání či doplňování paliva.6 Toto neustálé zrychlování 

dopravy postupně ovlivňuje vnímání reálné vzdálenosti, která pozbývá důležitost. Není již 

chápána jako objektivní, neosobní a fyzikální „danost“, místo toho se z ní stal spíše sociální 

konstrukt. Díky tomu je koncept geofyzikálních hranic „reálného“ světa stále hůře udržitelný. 

Giddens (1990, s.62) v souvislosti s touto situací mluví o rozpojování časoprostoru. Díky tomu 

vznikají nové komplexní vztahy spojující přítomné i nepřítomné: „…vztahy mezi místními a 

vzdálenými společenskými formami a událostmi se v důsledku toho stávají „rozvolněnými“ (…) 

 
6Zdroj: https://eurozpravy.cz/cestovani/svet/192119-jak-dlouho-trva-cesta-kolem-sveta-zvladnout-

se-da-rychleji-nez-tusite/ 

https://eurozpravy.cz/cestovani/svet/192119-jak-dlouho-trva-cesta-kolem-sveta-zvladnout-se-da-rychleji-nez-tusite/
https://eurozpravy.cz/cestovani/svet/192119-jak-dlouho-trva-cesta-kolem-sveta-zvladnout-se-da-rychleji-nez-tusite/
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podoby vazeb mezi různými sociálními kontexty či oblastmi se propojují do sítí po celém 

zemském povrchu.“ (ibid) 

Právě moderní technologie jsou dalším segmentem, který si od 90. let prošel prudkým 

rozvojem. Zatímco první sériově vyráběný notebook značky Apple, který vstoupil na trh v roce 

1991, vážil více jak 7 kilogramů a jeho baterie vydržela na jedno nabití maximálně 6 hodin, 

dnes není problém běžně sehnat notebooky s váhou pod 1,5 kilogramu, které vydrží nabité i 

více jak 12 hodin. Takovýto drobný notebook lze pak jednoduše zabalit do malého baťůžku a 

vydat se na cesty. Počítače již také dávno nepatří mezi zboží dostupné pouze pro úzkou 

skupinu populace, což demonstruje například množství amerických domácností vlastnících 

počítač; zatímco na začátku 90. let se jednalo o 15 %, v roce 2010 to bylo již téměř 80 %7. 

Velkým milníkem bylo i zpřístupnění internetu širším masám. Devadesátá léta byla také 

dekádou, kdy se mobilní telefony staly skutečně přenosnými a cenově dostupnějšími. Vzestup 

internetu, e-mailů i mobilních telefonů zcela změnil dosavadní komunikační možnosti. 

Přeprava informací a komunikace, díky tomu již nestojí na pohybu fyzických osob. Naopak, 

pohyb informací postupně dosáhl takové rychlosti, že rychlost pohybu osob se mu již nemůže 

rovnat. Marshall McLuhan pohlíží na současný svět jako na globální vesnici, která je propojena 

pomocí pomyslných mostů, jež symbolizují právě elektronická média. 

Díky výše zmíněným změnám se mohou lidé během několika hodin dostat na druhou stranu 

planety, zatímco moderní technologie jim umožňují vykonávat práci odkudkoliv.  

V souvislosti s extrémní mobilitu D´Andrea (2004) tvrdí, že pro moderní nomády je mobilita 

více než pouhé přemisťování v prostoru. „Je také součástí jejich ekonomických strategií, stejně 

jako způsobů chápání vlastní identity a formování subjektivity.“ (D´Andrea 2004, s. 23) Michiel 

De Lange (2009, s. 5) ukazuje, že sounáležitost se sociálními skupinami již není založená na 

přináležitosti ke konkrétním místům, ale čím dál tím častěji jde spíše k sounáležitosti ke 

komunikativním sítím. Díky tomu je tolik netrápí nostalgie a smutek ze ztráty vztahu k domovu 

a známému prostředí. Dnes je již naprosto běžné, že si s lehkostí komunikujeme z jednoho 

 
7 https://www.statista.com/statistics/184685/percentage-of-households-with-computer-in-the-united-states-
since-1984/ 

https://www.statista.com/statistics/184685/percentage-of-households-with-computer-in-the-united-states-since-1984/
https://www.statista.com/statistics/184685/percentage-of-households-with-computer-in-the-united-states-since-1984/
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konce světa a někým z druhého konce. “Elektronická média posunula význam proměnných 

veličin komunikace jako je prostor, čas či fyzikální překážky.” (Meyrowitz 1985, s. 23) 

„…nebo zavolám rodičům, s těma si občas dáme nějaký skype, vyměňujem si maily, využíváme 

všechny ty appky, posíláme si fotečky a videa z cestování. Jo, poměrně často jsme v kontaktu.“ 

(Anna, 27) 

Rozvoj v oblasti dopravy a mobilních technologií však není to jediné, co umožnilo milionům8 

osob práci přes počítač z druhého konce světa. Určité změny musely nastat i v podobě 

dosavadních zaměstnaneckých poměrů. Generace Y, tedy lidé narození přibližně v letech 

1986–2000, kladou nově velké požadavky na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. 

Proto často odmítají klasické pracovní úvazky a místo toho stále častěji vyhledávají úvazky 

flexibilní, podnikají, či působí jako freelanceři. (Kubátová, Kukelková 2014) Jelikož bude v 

příštích letech generace Y tvořit velký podíl všech pracujících, museli na tento požadavek na 

flexibilitu pracovní doby a místa výkonu práce pružně reagovat zaměstnavatelé. Díky jejich 

ochotě nabízet flexibilnější pracovní úvazky se rozšiřují možnosti práce z kteréhokoliv koutu 

světa i pro odvětví, ve kterých to dříve bývalo spíše neobvyklé.  

Když jsem na toto téma zavedla řeč u oběda s kolegyní z HR oddělení, s trochou ironie v hlase 

celou současnou situaci na trhu práce zhodnotila slovy: „Všichni teď chtěj bejt digitální 

nomádi.“ A zdá se, že skutečně nebyla daleko od pravdy. Podle výzkumu agentury PwC, který 

proběhl v roce 2011 v 75 zemích světa, se pružné pracovní podmínky umístily na 4.místě v 

žebříčku znaků atraktivního zaměstnavatele. (Kubátová, Kukelková 2013, s. 44) Pouze 

necelých 30 procent respondentů si přeje pracovat v centrálním sídle firmy, více než polovina 

dotázaných však počítá s tím, že budou moci pracovat z nejrůznějších míst. (ibid) 

Jiný přístup k práci však není to jediné, co současnou generaci Y či takzvané mileniály odlišuje 

od předchozích generací a co způsobuje vzrůstající oblibu propojování práce a cestování. 

Jedná se o generaci, která je zvyklá na ekonomickou a politickou stabilitu, zároveň jsme ale i 

svědky raketového vývoje moderních technologií, masivních sociálních změn i měnící se 

 
8 Podle výzkumu agentury se MBO reports z roku 2018 je na světě přibližně 4,8 milionu osob, které lze zařadit 
do kategorie digitální nomád. https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-
nomads/ 

https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/
https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/
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podoby rodinných struktur. Změna je tedy všude kolem. Zároveň pro většinu z nás, pokud 

mluvím z pohledu Evropana, není cestování ničím neobvyklým, jelikož jsme vyrůstaly po pádu 

Železné opony. Tato změna politického uspořádání nejen, že otevřela hranice a usnadnila 

cestování, ale zároveň způsobila i pozvolné stírání kulturních rozdílů. McCrindle (2012) nazývá 

příslušníky generace Y jako „world’s first global generation“ a dodává, že valná část z nich 

kromě práce balancuje i další činnosti, které jsou nedílnou součástí jejich života: studium, 

přátelé, rodina, sport či komunitní závazky. 

5.2 Globální generace 

Na následujících řádcích bych se ráda zaměřila na zkušenosti, které ovlivnily mé informátory 

při volbě nomádského životního stylu. První z nich může být právě příslušnost k výše zmíněné 

globální generaci. Zkušenosti s cestováním, které získali v dětství či v rané dospělosti, dále 

ovlivnili jejich cestovatelské praktiky.  

„Tak jsem se vydala do Keňi, protože tam táta byl jako misionář. Já když jsem se narodila, ještě 

za totáče, tak když to pak jako padlo, tak naši byli misionáři… a možná díky tomu ráda cestuju, 

protože naši cestovali Rusko, Ukrajina, Holandsko a vždycky mě brali s sebou. Pak se narodil 

brácha a byl nemocnej, tak se jako přestalo, ale stejně u nás byl pořád někdo na návštěvách… 

Tak jsem jako načuchla k tomu cestování a nikdy mě to už nepustilo. Furt jsem jako tak 

přelítávala. (…)“ (Lucie, 31) 

Podobně jako Nicol popisuje své dětství na cestách s rodiči, vypráví Matúš (34) o cestách 

v obytném přívěsu s prarodiči: „Jezdili jsme hodně v Čechách a na Slovensku, ale i u Baltu jsem 

takhle byl a v Jugoslávii, taková ta klasika. “ Právě použití slova „klasika“ zde může odkazovat 

k tomu, jak samozřejmé bylo cestování pro příslušníky globální generace již od jejich útlého 

dětství. 

Lukáš (34) také vypráví o dětství na cestách, i když trochu v jiné podobě, než zažívala Nicol či 

Šimon. „Už na základku jsem dojížděl půl hodiny. Pak vlastně na střední, to jsem dojížděl skoro 

dvě hodiny, takže jsem byl pořád někde v autobuse a ve vlaku. Takže jsem vlastně cestoval už 

takhle od mala (smích).“ V osmnácti pak procestoval Evropu, a ještě během vysoké školy stihl 

podniknout několik baťůžkářských výprav do Asie. Právě zkušenosti s baťůžkářstvím, jakožto 
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období, které určilo další životní směřování, popisují i další informátoři. Nelson (28) se po 

střední škole vydal stopovat po jižní Evropě (viz kapitola 4), Terezu (28) zase ovlivnilo její 

několikaměsíční cestování po Asii, kdy se pohybovala podél Transsibiřské magistrály: „Tam 

jsem si celou dobu organizovala podle sebe (…) Když jsme chtěly vystoupit, tak jsme někde 

vystoupily a tam třeba strávily den, někde jsme viděly něco zajímavýho, tak se tam šlo. (…) Pak 

jsem tu školu ještě nějak zvládala, ale ta recepce, to bylo špatný. (smích) Jako každej den tam 

sedět od osmi do pěti, to už nějak nešlo.“ 

Zdá se, že právě nabitá svoboda a možnost „vlastnit svůj čas“ (Pedro, 33), které informátoři 

zažili během období dětství a rané dospělosti, později ovlivnily jejich představy o tom, jak by 

měl jejich dospělý život vypadat. 

5.3 Wanderlust, toulavé boty i pud bloudění 

/ˈwɒndəlʌst/ 

substantivum 

Silná touha cestovat 

Další hybnou silou nutící jedince vydávat se na cesty, která se vyskytovala nejen v narativech 

mých informátorů, ale i v nejrůznějších populárních článcích pojednávajících o digitálním 

nomádství, je motiv silné, téměř neovladatelné touhy cestovat, pro který se v angličtině 

v posledních letech ustálil jednoslovný termín wanderlust. Ten bývá popisován jako touha 

zažít dobrodružství, něco neznámého, poznat cizí kultury, životy a zvyky. Obvykle se s ním pojí 

i určitá forma seberozvoje.  O něčem podobném mluví i D´Andrea (2006, s. 116), když tvrdí, 

že: „Novodobí nomádi migrují po místech plných zážitků ve snaze najít více vzrušení a pohled 

do svého vlastního nitra.“ 

Termín wanderlust se v posledních letech stal jakýmsi motem cestovatelů z celého světa, plní 

jejich nástěnky, sociální sítě a někdy i zápěstí v podobě černého tetování. Například Dave (32) 

používá na sociálních sítích přezdívku „Wanderboy“ a popisek instagramového profilu Inge 

(29), plnil několik měsíců úryvek z básně J. R. R. Tolkiena: 
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All that is gold does not glitter, 

Not all those who wander are lost 

  (…) 

Když jsem do vyhledávače zadala slovo wanderlust, úsměv na tváři mi vykouzlila jedna 

z navrhovaných možností vyhledání: Is wanderlust a mental disorder? Při bližším zkoumání 

jsem však zjistila, že tento dotaz nemusí být až tak úsměvný, jak jsem si myslela. Například 

Rakouský psychoanalytik Otto Fenichel tvrdil, že toto nepřemožitelné nutkání cestovat může 

být vyvoláno touhou uniknout a zanechat za sebou depresivní pocity viny, k čemuž může 

docházet mimo jiné během záchvatů bipolární poruchy. 

Pokud odhlédnu od možných psychických poruch, existují ještě výzkumy (na které mě 

upozornil Matúš, jeden z informátorů), které tvrdí, že tato touha cestovat může být dána 

přítomností genu DRD4-7R, kterému také bývá přezdíváno neposedný gen nebo právě 

wanderlust gen. Tento gen, kterým disponuje přibližně 20 % světové populace, může mít na 

svědomí onu zvědavost a neposednost, kterou se vyznačují lidé žijící dlouhodobě na cestách. 

Některé studie naznačují, že přítomnost tohoto genu může mít na svědomí větší potřebu 

objevovat nová místa, myšlenky, jídlo, potraviny, drogy, sexuální vztahy a dobrodružství jako 

takové.9  

Samozřejmě jsem neměla možnost zjišťovat genetické zatížení mých informátorů, bylo ale 

zajímavé pozorovat, jak někteří z nich popisovali touhu cestovat jako něco silného a těžko 

popsatelného:  

„Pak už jsem prostě věděl, že budu vždycky cestovat, jen jsem prostě pár let hledal způsoby.“ 

(Lukáš, 34) 

„Vždycky jsem byl takový neposedný dítě, nikde jsem nevydržel na jednom místě, pořád někde 

pobíhal. (…) Asi jsem takový doteď.“ (Nelson, 28) 

 
9 https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/01/restless-genes/ 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/01/restless-genes/
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Inge (31) tuto potřebuju cestovat popisuje jako něco fyzického: „A pak to dostanu 

[wanderlust]. A cítím takový tlak na hrudi a v žaludku a něco mi říká: jdi, jdi, jdi.“ 

Matúš (34) tuto potřebu cestování popisuje československým výrazem „mít toulavé boty“: 

„Hej, já to mám určitě v rodině. I táta se takhle toulal, jako myslím třeba po Tatrách a 

Slovenském ráji. Tak já to teď dělám taky, podle svého.“ Dave (33) mluví o potřebě 

dobrodružství, která ho nutí navštěvovat nová místa a přesouvat se “z města do města, 

z místa na místo.“ 

Pojmy wanderlust, toulavé boty a podobné by se tak mohly připodobnit ke slavnému pudu 

bloudění, touhy po „jinde“, které se zmocňují jednotlivců i mas, o kterých mluví Maffesoli: 

„…nomádství není determinováno výhradně ekonomickou potřebou či prostou funkcionalitou. 

Jeho hnací silou je něco docela jiného: touha po úniku.“ (Maffesoli 2002, s. 63) 

5.4 Životní krize 

Častou motivací, proč změnit dosavadní život a vydat se na cesty, může být i určitá forma 

životní krize. Například Hastings (1979), která zkoumala motivace osob vydávajících se na 

několikaměsíční plavbu lodí po oceánu, došla k závěru, že 89 % jejího vzorku zažilo 

v posledních 12 měsících významnější životní krizi jako je například rozvod, osobní vyhoření či 

odchod do důchodu. Podobně i Hoey spojuje motivace life-stylových migrantů s proděláním 

určité krize – ať už se jedná o krizi identity či krizi středního věku. Může se však jednat i o další 

klíčové etapy života, které byly ovlivněny důležitými událostmi, jako je například závažná 

choroba, narození dítěte či smrt někoho blízkého, vstup do manželství či rozvod a podobně. 

(Hoey 2009, s. 42) 

Podobné situace se vyskytují i v narativech mých informátorů. Například Patrik započal své 

putování po světě ve chvíli, kdy si procházel závažnou zdravotní i vztahovou krizí. Níže 

přikládám úryvky z jeho cestovatelského blogu, ve kterým popisuje, z jakých důvodů se vydal 

na cestu: 

„Všechny velké příběhy o lásce mají jedno společné: aby ses dobral konce, musíš 

vždycky naprosto ignorovat všechny zákony pravděpodobnosti.“ – Beau Taplin. 
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Asi jsem si to vzal k srdci, protože když mě v létě 2014 opustila dívka, o které 

jsem byl skálopevně přesvědčený, že si ji jednoho dne vezmu, rozhodl jsem se 

jeden takový příběh napsat a upřímně, moje startovní vyhlídky nebyly zrovna 

přívětivé: byl jsem tehdy odhodlaný získat Ji stůj co stůj zpátky, jenomže Ona 

na konci léta odletěla do Jižní Korey, já neměl ani na letenku a především mi na 

jaře toho roku začala komplikovat život Crohnova choroba, která mě stála 

dvacet kilo živé váhy a zahrnovala mě takřka nekonečným krvavým průjmem. 

Není divu, že když jsem hned vzápětí přerušil studium, zrušil zdravotní a sociální 

pojištění, odstěhoval se z Prahy a svým přátelům v Hodoníně sdělil, že jsem si 

koupil kolo a že si pro Ni pojedu na východní konec Asie, mysleli si, že jsem se 

už dočista zbláznil a že tam prostě jedu umřít. 

Tak jsem (…) vydal se na filosofickou cestu do nitra mojí duše, na cestu ven z 

Platónovy jeskyně stínů; na poustevnickou svatou pouť, na jejímž konci měl být 

muž, jakým jsem se vždycky chtěl stát a v těch nejtajnějších představách snad 

možná i žena, po které z celého srdce toužím. Měl jsem v kapse sto čtyřicet 

euro a padesát jedna dolarů. 

Za svou dívkou do Jižní Korey sice Matěj nedojel, místo toho se ale vypravil mnohem dál. 

Z cesty, která měla původně trvat jen několik měsíců a která měla jasný cíl, se nakonec stalo 

několikaleté putovaní po celé planetě. 

O syndromu vyhoření, jakožto příčině změny životního stylu hovořil i Dave, který se po střední 

škole z Košic přestěhoval do Londýna, kde začal pracovat ve velké nadnárodní firmě ve 

finančním sektoru. Tam dle vlastních slov deset let šplhal po kariérním žebříčku:  

„Tak jsem šplhal, šplhal a šplhal, abych měl všechno. A když jsem to měl všechno, najednou to 

nedávalo smysl. Do toho špatnej vztah. (…) Původní plán byl, že budu 10 měsíců cestovat a 

pak se zase vrátím. Ale už uběhlo 2,5 roku a já se nikdy na trvalo pořádně nevrátil. Věci se 

změnily, plány se změnily. (…) Teď vidím, jak málo člověk potřebuje ke štěstí.“ 
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O osobní krizi, která předcházela změně životního stylu i kariérního směřování, hovořil i 

Nelson. V době našeho rozhovoru však bylo zřejmé, že nechce příliš rozebírat, co přesně jeho 

osobní krize obnášela, proto jsem na něj nijak netlačila a spokojila jsem se s takto stručným 

vyjádřením. Při dokončování této práce jsem pak na jeho sociálních sítích zahlédla příspěvek, 

ve kterém rekapituloval důležité události, které jeho život provázely od roku 2018. Mluvil 

mimo jiné o pobytu v léčebně a léčbě z drogové závislosti a alkoholismu, závislosti na lécích 

na spaní či o nadužívání fitness doplňků stravy. Za průlomový okamžik pak označil okamžik, 

kdy odjel sám na 3 měsíce na Bali, kde se začal živit jako freelancer. 

U časově ohraničených cest, převážně u backpackingu, se často na podobné chování nahlíží 

jako na přechodový rituál, při kterém se daná osoba snaží posunout z jedné životní fáze do 

druhé. Mladý jedinec se ocitá mimo společnost a rodinu a přerušuje svůj běžný život, pokud 

to úspěšně zvládne, vrací se do společnosti jako dospělý (Cohen 2004), případně jako někdo, 

kdo překonal všechny těžkosti a traumata. Je velice těžké určit, zda by se podobnou optikou 

dalo nahlížet i na počínání mých informátorů, a to především z toho důvodu, že většina z nich 

žije jako digitální nomádi poměrně krátkou dobu, okolo dvou až tří let, s výjimkou Tomáše, 

který žije na cestách již téměř deset. Nelze tedy odhadnout, zda se jedná jen o určitou 

přechodnou fázi, kterou si informátoři osvojili k překonání osobních krizí, nebo zda jde o 

dlouhodobou životní strategii. 
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6. Vybrané paradoxy digitálního nomádství: domov, práce, třetí 

místa a touha po svobodě 

V následující kapitole, která by se dala považovat za centrální, se zaměřím na některé 

nejvýraznější aspekty, které bývají spojovány s fenoménem digitálního nomádství. Při výběru 

konkrétních aspektů jsem se nechala inspirovat podobou, v jaké bývá digitální nomádství 

prezentováno v populární kultuře. Tam bývá digitální nomád nejčastěji zpodobňován jako 

člověk žijící šťastný a naplněný život, který je holickým spojením práce, volného času a 

cestování. Obvyklý narativ pak představuje člověka, který opustil tradiční práci s pevnou 

pracovní dobou a vidinou absolutní svobody se vydává plnit si své sny. Nyní vydělává více než 

kdy dřív, pracuje jen pár hodin denně, a navíc z těch nejmalebnějších tropických destinací. 

Nemusí již rozlišovat pracovní a volný čas, pracuje a cestuje kdy se mu zlíbí a „doma“ je všude 

na světě.  

V rámci samotného výzkumu jsem pak zkoumala reflexe žité reality několika digitálních 

nomádů, a jak nikoho pravděpodobně příliš nepřekvapí, realita se v mnohém liší od fotografií 

usměvavých digitálních nomádů pracujících z plážového lehátka. Jak řekl můj informátor 

Nelson: „Nikdo snad nemůže pracovat z pláže, když je tam všude písek. Nemyslíš si snad, že si 

zadělám svůj MAC pískem. (smích)“ Na následujících stránkách se tedy zaměřím na pojetí 

domova, propojování a opětovné rozpojování pracovního a volného času a na fenomén 

„třetích míst“, jakožto reakci na tyto tendence. V neposlední řadě zmíním i aspekt postupného 

zpomalování mobility, deklarované představy svobody a nejrůznější paradoxy, které se 

s těmito aspekty pojí. 

6.1 Domov 

Tradiční nomádi bývají charakterizováni jako lidé bez fixní adresy. Pokud se podívám na mé 

informátory, část z nich tuto charakteristiku skutečně splňuje; jsou permanentně na cestách, 

bez vlastního domu, bytu či podnájmu a často na dlouhé měsíce disponují jen tím majetkem, 

který se jim podaří vtěsnat do batohu či kufru. 
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Například Dave už cestuje několik let jen s batohem na zádech, většinu věcí má ve sklepě u 

rodičů, část po kamarádech. Pokud chce zrovna strávit nějaký čas „doma“, tedy na Slovensku, 

v Čechách či v Londýně, většinou kromě přístřeší rodičů využívá i pohostinnost svých přátel, 

obvykle výměnou za uspořádání večeře „Vždycky pro ně vařím thajské kari.“ Přátele obvykle 

kontaktuje pomocí sociální sítě Facebook: 

London friends... I am available to come and cook for you from 15th Oct for 

few nights (: All I need is spare bed or couch to crush on. If anyone can help I 

would be super-grateful! Much as Thank You. 

Podobně je na tom Matúš, který se po několika měsících, kdy byl téměř soustavně na cestách, 

rozhodl, že opustí svůj pražský podnájem. Pokud zrovna necestuje, tráví čas u rodičů 

v Košicích, případně přespává u přátel. Také Lukáš, který obvykle přes léto zůstává v Čechách 

a zbytek roku tráví v Asii, bydlí v letních měsících střídavě u sestry a u rodičů. 

Taktéž Inge nemá žádnou fixní adresu. Vypráví o tom, jak se v období určité osobní přeměny 

začala zabývat minimalismem a zbavovat se věcí ještě v době, kdy žila v podnájmu. „jo, Marie 

Kondo10. Pak jsem postupně vyhodila snad půlku všech věcí (smích), něco darovala. Pak už 

časem mi nepřišlo tak šílený, že bych neměla vlastní byt, ta představa. Bylo to pár krabic, 

většinu mám u sestry. Ale kdyby mi to někdo řekl před deseti let (smích), to jsem měla možná 

50 párů bot.“ 

V mém vzorku jsou ale i tací, kteří si stálé bydlení udržují a různým způsobem s ním nakládají. 

„Většinou se snažim, když jsem pryč víc jak měsíc, tak ten pokoj někomu pronajmout. Tim, jak 

bydlim se spolubydlícíma, tak sice neplatim ani tak moc. Ale jo, snažim se to pronajímat. 

Většinou to hodim do nějaký skupiny facebookový, že jako nabízim pokoj. Teď jsem 

přemejšlela, že bych třeba zkusila takovou tu výměnu bydlení, ale zatím jsem se k tomu 

nedostala. (…) Bydlim tu už skoro rok a je to fajn. Blízko do Rígráčů… A bylo by to i zbytečný, 

platit za celej byt, že jo, když tu pořád nejsem.“ (Anna) 

 
10 Marie Kondo je japonská autorka zabývající se minimalismem a úklidem domácnosti. 
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Pedro si v době konání rozhovorů pronajímal celý byt na pražské Letné: „Řekl bych, že to není 

zrovna finančně nejvýhodnější, ale vždycky jsem potřeboval nějaký místo, kterému bych říkal 

doma. Takže tu možná hodně času vůbec nejsem, ale alespoň se mám kam vracet. A pokaždý, 

když je nějaký můj kamarád, může automaticky bydlet u mě. Náhradní klíče má sousedka, 

takže stačí si je tam vyzvednout. Pak alespoň nemám tolik výčitky svědomí, že platím za 

prázdný byt.“ 

Potřeba zázemí je většinou tím důvodem, proč si stále udržuji trvalé bydlení, přesto, že v něm 

příliš času netráví.  

„Člověk, jak hodně cestoval, furt byl na cestě, tak mně chyběla jedna věc, a to zázemí, já klidně 

budu na cestě, ale musím vědět, že se mám kam vrátit.“ (Lucie) 

Jako určitý způsob, jakým spojit potřebu mobility a zároveň si uchovat i potřebné zázemí, se 

mohou jevit pojízdné obytné domy. Jeden takový si pořídila právě Lucie, která ho 

v současnosti upravuje. O obytném vozu vyprávěl i Lukáš, který léto strávil cestováním 

v obytném domu po Evropě. „Když jsem se pak vrátil, přišlo mi úplně samozřejmé, že v něm 

jako budu dál bydlet. Zaparkoval jsem pod podolským bazénem, tam jsem chodil každej den 

plavat, měl jsem teda, kde se umejt. Pracovat jsem chodil do Klementina nebo do kaváren. (…) 

Rodiče s tim ale nesouhlasili, přišlo jim to divný. Pořád chtěli, abych bydlel u nich, třeba máma 

si myslela, že jsem se zbláznil. Postupně o tom ale přestali uplně mluvit, stalo se se z toho 

takový rodinný tabu, že vlastně bydlim před bazénem. Ale já byl spokojenej, měl jsem to svoje 

místo, navíc na kolečkách.“ 

Potřeba vlastního místa a zázemí i během cest však byla společná všem informátorům, 

nehledě na to, zde měli či neměli fixní adresu. K vytváření pocitu domova na cestách pak volili 

různé strategie: 

„Snažim se to tam mít příjemný. Abych si tam navodila ten pocit, že jako nejsem na tom letním 

táboře, kde jako mám všechno zabalený v batohu. Takže jo, mívám tam třeba svoje oblíbený 

knihy nebo takový mušličkový řetězy z Maroka, ty si většinou dám nad postel. (…) A je pak fajn 
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mít na nočnim stolku nějakou rozečtenou knížku, alespoň si pak tolik nepřipadám jako někde 

na hotelu, ale víc jako doma.“ (Anna) 

Knihy byly také jedna z mála věcích, které s sebou na kole vozil i Patrik, a to i přes to, že musel 

jejich váhu cítit každý den na zádech. Dalšími předměty, které si informátoři berou na cesty 

(pokud samozřejmě odmyslím všechny věci nezbytné ke každodennímu životu a výkonu 

práce) jsou pak například vyvolané fotografie, různé amulety či oblíbený polštář. Nemusí se 

však jednat jen o vlastnění určitých předmětů, často jde i o konkrétní praktiky: 

Tak si člověk najde, ty svoje prodejce, ke kterým chodí, dělá si ty svoje rituály, má to svoje kafe, 

na který chodí, trasy, který běhá, takže jsem se snažila něco (zázemí) tvořit na místě, ale 

vždycky je člověk nějakým způsobem sám. Člověk se snaží si ten domov vytvářet všude. (Nicol) 

V posledním úryvku je patrné něco, o čem mluvilo více informátorů a což může být i důvodem 

opětovného navracení se do stejných destinací: potřeba „mít to svoje“. Najít si oblíbenou 

kavárnu, restauraci, trasu atd., podobně, jako by to udělali v sousedství trvalé adresy. Zdá se 

tedy, že nehledě na to, že opustili svou rodnou zemi a vydali se na cesty, neznamená to, že by 

u nich neexistovala potřeba domova a zázemí. 

6.2 Práce a volný čas 

6.2.1 Propojování a rozpojování práce a volného času 
 

Zajímavý paradox se pojí i s pojetím práce a volného času, které se vyskytuje v narativech 

mých informátorů. Velká část z nich totiž opustila klasickou práci, která se vyznačovala 

konkrétní pracovní dobou a místem výkonu práce, aby mohli svobodněji žít a především 

nemuseli dodržovat toto rozdělení pracovního a volného času, které je v západní společnosti 

běžné. Nechtěli pracovat osm hodin denně, od devíti do pěti, trávit celý čas v jedné kanceláři 

a podobně. „bylo mi jasný, že od osmi do pěti, to prostě nedám tady v Praze.“ (Lucie) Podobně 

mluví i Inge, kterou dle jejich slov kancelář „přiváděla k šílenství. Každý den to samé, stejný 

lidi, stejná židle, stejná kytka v rohu. A nejhorší bylo, když jsem každé ráno přišla do kanceláře 

a věděla jsem, že ten život mi začne až večer.“ 
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V některých výpovědích se však vyskytuje prvek jakéhosi postupného návratu ke „klasické“ 

pracovní době, ke kterému došlo po období, kdy jedinec plně využíval možností nově nabyté 

pracovní svobody. 

„Jako ze začátku se mi to moc nedařilo, pracovat hned z rána nebo dopoledne. Ale už jsem se 

tak nastavila, že jo. To si dám nějakých těch pár hodinek, tu práci, co si na ten den určím, 

udělám. A Pak se snažím mít volno třeba na nějaký cestování po okolí, když to jde nebo 

vymýšlení dalších plánů a taky na surfování nebo nějakej sport, když se poštěstí. (…) No… Lezou 

mi do toho i další věci. Neumim vyloženě 6 hodin v kuse pracovat. Nene. Ale bylo by fajn to 

umět. (smích) Ale myslim, že se zlepšuju. Ono čim víc se věnuju jen tý práci, tim dřív ji mám 

hotovou, že jo. Když u toho dělám tisíc dalších věcí, tak pak nemám žádné volno a z toho dne 

nic nemám. Takže se už snažím, že se třeba už nekoukám na seriály, když pracuju.“ (Anna) 

Podobně mluví Lukáš, který sice nedodržuje pracovní týden a klidně tak pracuje v neděli, 

zatímco volno si udělá ve středu, zároveň ale přísně dodržuje pracovní dobu: „Brzy jsem zjistil, 

že je to jediná možnost, jak mít i nějaký ten volný čas, a hlavně se z toho nezbláznit. (…) Vlastně 

nikdy nepracuju a necestuju zároveň. Jako bych jel v Čechách o víkendu někam k vodě nebo do 

lesa, takhle se uplně stejně o volnu zajedu někam podivat, když jsem pryč.“ 

Nelson například mluví o tom, jak vstává každé ráno kolem šesté, většinou chvíli medituje a 

věnuje se cvičení a poté, kolem osmé hodiny, začíná pracovat: „Jasně, že se snažím co nejvíc 

pracovat ráno, chci mít taky nějaké volno.“ Podobně den pojímá i Pedro, který se snaží mít 

každý den práci hotovou do druhé hodiny odpoledne, aby mohl trávit odpoledne venku se 

svým psím společníkem nebo jezdit na skatu či jinak sportovat. Nebylo tomu tak ale vždy, 

vypráví, jak dřív pravidelně během práce sledoval televizní seriály stanice Netflix: „bylo to pak 

super divný, nikdy jsem nevěděl, jestli vlastně pracuju nebo nepracuju nebo co se děje. Na tom 

jsem začal hodně pracovat, abych to změnil. Teď se snažím pracovat maximálně 6 hodin 

denně, ale myslím tím doopravdy pracovat.“ I Tereza reflektuje snahu, aby se její pracovní a 

osobní život příliš neprolínal: „Někdo si myslí, že když jako nechodím do práce, tak nic 

nedělám. Ale já mám pocit, že pořád něco dělám, nic pak nestíhám, nevidím se s kámošema, 

nic. Musim si na to dávat fakt pozor. Jinak je to takovej pocit, jako že se člověk nemá ten den 

o co opřít.“ 
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Sama na sobě pociťuji stav, kdy se mi propojuje pracovní i osobní život, jako jakýsi pocit 

schvácenosti. Stává se mi ve chvílích, kdy z nejrůznějších důvodů potřebuji pracovat 

z domova. I když mám doma psací stůl i kancelářskou židli, situace je pro mě zcela rozdílná, 

než kdybych pracovní čas trávila na místě pro práci přímo určeném (nemyslím tím jen 

kancelář, ale třeba i kavárnu či knihovnu). Pravděpodobně mi vadí ta časová neurčitost, 

nejasný přechod mezi dobou určenou pro práci a volnem. Následkem pak často je, že celý den 

uběhne v jakési mlze, kdy buď pracuji 12 hodin denně, zapomenu se naobědvat a 

z nedostatečného pitného režimu mě bolí hlava, nebo, podobně jako někteří informátoři, 

prokládám práci sledováním seriálů, brouzdáním po internetu a chatováním si přáteli. Na rady 

jedné z mých kamarádek, která již několik let pracuje pouze z domova, se však postupně 

snažím dodržovat několik věcí, které mi poradila, které u ní zabraňují tomuto nepříjemnému 

pocitu schvácenosti. Například se ráno vždy převléknu do běžného oblečení, ve kterém bych 

jinak vyrazila do kanceláře – nestrávím tak celý den v teplákách či v pyžamu. Dále se na oběd 

vždy snažím jít ven a vyhradit si na něj minimálně 30 minut, místo toho, abych jen dojedla 

zbylé jídlo od večeře s počítačem na klíně.  

I mezi informátory se vyskytly zmínky o určitých ranních rituálech, které dle mého fungují 

právě k oddělení pracovního a osobního času. Například Nelson začíná každý den několika 

minutami meditace a protažením a až poté pro něj začne pracovní den: „do té doby se 

nedívám na mobil, nekontroluju e-maily.“ Přímo o ranních rituálech mluví i Lucie: „A teď jsem 

to úplně obrátila poslední dva tři roky a snažim se chodit spát do desátý a vstávat před 

sedmou. A pak mám čas na takový svoje různý rituály, než začnu pracovat.“ Anita zase 

vyprávěla, že se snaží každý pracovní den zakončit krátkou procházkou: „No, někde jsem si to 

přečetla, tak se snažim každý den. Jenom na 15 minut, když to jinak nejde, i kdyby byla venku 

vánice, snažim se.“  

6.2.2 Zpomalování mobility aneb slow travelling 
 

Podobně jako se u některých informátorů vyskytl prvek postupného, alespoň částečného, 

návratu k opětovnému dělení pracovního a volného času, vyskytuje se v narativech i prvek 

postupného zpomalování mobility. Zatímco na začátku se obvykle snažili co nejvíce využít 
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možností „nově nabyté svobody“ a podnikali tak i několik přesunů v rámci jednoho měsíce, 

po určité době začíná docházet ke snižování frekvence přesunů z jedné destinace do druhé. 

„Čím dýl cestuju, tim míň vlastně cestuju. Spíš pak na tom místě žiju a pracuju, takže toho zas 

tak moc nevidim, nějaký památky a tak. Dřív jsem toho na týdenní dovolený asi viděl víc, než 

teď za pár měsíců nomádění. Ale zas jsem asi víc s místníma a vím ty věci, co vědí místní.“ 

(Matúš) 

Podobně popisuje situaci i Lukáš, který žije jako digitální nomád na cestách nejdéle z mých 

informátorů, a to téměř 10 let. Vypráví, že když začínal, snažil se přesouvat co nejvíce, ať už 

to bylo mezi různými destinacemi v rámci jednoho státu, nebo dokonce mezi různými státy. 

„(…) ale je to extrémně náročný, časem i financema, nedá se to vůbec stíhat s prací. Teď se 

snažim bejt na jednom místě co nejdýl, co to jde. A je to o dost lepší. V létě většinou v Praze.“  

„Není to vlastně ani možný [nepřetržitě cestovat], začne tě to unavovat, nejde být pořád na 

cestě. Myslím, že digitální nomádství není o tom, že nepřetržitě cestuješ. Máš tu možnost, ale 

nedává mi to moc smysl.“ (Nelson) 

Zde mě pak napadá zamyšlení o určité podobnosti mezi digitálními nomády a expaty a tenké 

hranici, která někdy tyto dvě kategorie odděluje. Například Pedro už žije téměř dva roky 

v Praze, má zde stálý podnájem a řídí odsud svou firmu. Na základě těchto informací bych ho 

spíše zařadila mezi expaty11. Přesto se mi sám ozval, když jsem v jedné facebookové skupině 

sdružující digitální nomády aktuálně pobývající v Praze, hledala informátory. Když jsem se ho 

později ptala, jak chápe rozdíl mezi expaty a digitálními nomády, vysvětlil to tak, že za expata 

považuje někoho, kdo se v dané zemi trvale usídlil a plánuje tam zůstat. Sám sebe ale považuje 

za digitálního nomáda, protože Praha je pro něj jen dočasné útočiště a základna, nehledě na 

dobu, jakou tu stráví.  

Při pohledu na výpovědi výše se nabízí i zamyšlení nad zpomalováním mobility v rámci jedné 

z tendencí současného turismu, konkrétně v rámci „slow travelling.“ Tento termín bývá 

 
11 Výraz expat zde používám v jeho obecně používaném významu, kdy je za expata považován vzdělaný, dobře 
vydělávající člověk dlouhodobě žijící v jiné zemi, než je jeho rodná zem. 
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spojován s hnutím „slow food“, které vzniklo v Itálii na konci 80.let jako vymezení se vůči 

McDonaldizaci a vzrůstající oblibě rychlých občerstvení (Dickinson, Lumsdon a Robins, 2011). 

Přesto, že pojem „slow travelling“, případně „slow tourism“, plní v posledních letech stránky 

cestovatelských rubrik, jeho definice není příliš jednotná. Zjednodušeně by se dalo říci, že 

existují dvě pojetí. V prvním pojetí je nejpodstatnějším aspektem zpomalení a všímavost (v 

angličtině dnes tak populární výraz mindfulness), což vede k „opravdovému“ poznání dané 

cestovatelské destinace a místních obyvatel (což by téměř přesně vystihovaly výpovědi mých 

informátorů uvedené výše). V druhém možném pojetí je pak slow travelling považováno za 

ekologický způsob turismu, při kterém je na prvním místě ohleduplnost k naší planetě. 

Dickinson, Lumsdon a Robins (2011) definují tři aspekty všeobecně se pojící s pomalým 

cestováním, přičemž tyto aspekty mohou fungovat jak samostatně, tak i v různých kombinací: 

cestování bez použití aut a letadel, turismus s nízkou uhlíkovou stopou a vstřebávání zážitků 

jak z cílové destinace, tak ze samotné cesty. 

Zatímco aspekty zpomalení, kontaktu s místními obyvateli a užívání si daného místa se ve 

výpovědích informátorů vyskytují poměrně často, snahy o ekologickou formu cestování 

reflektují jen dva informátoři: 

„S tim vším, co se kolem děje, se už snažím tolik nelítat, jako jenom proto, že je ta letenka za 

20 euro. V létě jsme byli třeba v Itálii vlakem. Jde to. Řek bych, že člověk si jako zvyknul vlastně 

na to pohodlí, takže si zase musíme odvykat.“ (Matúš) 

O problematice častého létání, ale i celkové udržitelnosti života na cestách, uvažuje i Lucie: 

„Tak ten vlak taky jede na nějakou energii… Tak jako přemýšlím o tom. Jsou jako destinace, 

kam by ses bez letadla dostávala fakt těžko. Dva tejdny do Ameriky se plachtit… Ale řešim to. 

Kupuju si lokální věci, lokální produkty, kamkoliv jdu, tak jako nějakym způsobem sbírám 

bordel. Tady i jinde. (…) Snažili jsme se vymyslet nějaký edukativní program a na cestě do toho 

ty lidi zapojovali, dávali příklady. Hele člověk… Já třeba nepoužívám igelitový pytlíky, jsem si 

našila pytlíky… Nebo mám svoji lžičku, svoji vidličku, kelímek na kafe, takže se to snažim 

alespoň takhle redukovat. (…) Já třeba nejim maso, maximálně si dám lokální ryby, což u nás 

jsou sádky na jihu.“ 
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Poslední úryvek pak může souviset nejen s fenoménem „slow travelling“, ale i s dalšími 

tendencemi, které se v současné společnosti vyskytují a někdy bývají souhrnně označovány 

jako „slow living“. Ani tento výraz nemá přesnou definici, sama bych ho však popsala jako 

vědomý život naplněný ohleduplností k okolnímu světu i sobě samému. Během výzkumu jsem 

se například podivovala tomu, kolik z mých informátorů se prezentuje jako vegetariáni, 

případně vegani a kolik z nich se pravidelně věnuje meditaci a různým podobným praktikám. 

Myslím, že se jedná právě o projevující se aspekty snahy o tento vědomý, pomalejší život, což 

vystihují i slova, kterými mi Dave popřál k Vánocům: „Stay present, instead of too many 

presents.“ 

6.3 Co-working jako třetí místo 

V předchozích podkapitolách jsem se věnovala rozostřování hranic mezi dosavadními 

binárními opozicemi jako je pracovní a osobní prostor či práce a volný čas. Tyto tendence 

v současné společnosti, ať už jde o úmyslný či nechtěný proces, mohou postupně ovlivnit i 

urbánní prostor a architekturu některých měst a destinací. Zatímco dříve měl obvykle každý 

prostor jednu konkrétní funkci, v posledních letech se začínají vynořovat poloveřejná místa, 

která mohou plnit několik funkcí najednou. Jedná se o takzvaná „třetí místa“, která mají 

doplnit první místo („doma“) a druhé místo (práci), nebo je případně propojit. (Michiel de 

Lange 2009) 

Oněmi třetími místy, které rozostřují rozdíly mezi bipolárními místy jako je právě domov a 

práce, bývají co-workingové prostory, někdy také nazývané jako huby. Jedná se o novodobé 

sdílené kanceláře, ve kterých obvykle sídlí několik menších firem, nejčastěji technologické 

startupy, případně kreativní agentury, freelanceři či podnikatelé na volné noze. Po zaplacení 

členského poplatku mohou členové využívat nejen pronájmu pracovního prostoru (a 

především rychlého WIFI připojení), sociálního zařízení či baru, ale také různorodých 

volnočasových aktivit jako jsou například přednášky, workshopy či sportovní lekce. Coworking 

kromě toho slouží i jako místo pro setkávání podobně smýšlejících lidí – takzvaný networking. 

„Když jsem byl v Thajsku, tak jsem tak často chodil na takový místo, kde byli digitální nomádi. 

Tam jsem vlastně potkal Adriena, kterej je teď vlastně muj šéf. Je to cool, spousta těch lidí jsou 

fakt zajímavý, maj rozjetý velký businessy, takovej networking.“ (Dave) 
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I díky tomu se obvykle kolem toho prostředí vytvářejí určité komunity freelancerů a digitálních 

nomádů z celého světa. Gluesing (2008 in O´Brien) poukazuje na fakt, že vykonávání práce v 

on-line prostředí může měnit vnímání identity, která se, stejně jako globalizované životní 

styly, stává fluidní a flexibilní. V co-workingových prostorech tak bývají často stírány rozdíly 

mezi prací a volným časem, mezi veřejnou a soukromou sférou. Takovéto prostory obvykle 

mají otevřeno dlouho do noci, a to i o víkendových dnech. To umožňuje členům pracovat 

nezávisle na běžný pracovní týden i běžnou pracovní dobu, což bývá obzvláště výhodné, 

pokud pracují v jiném časovém pásmu než jejich klienti/zaměstnavatelé. 

Několik informátorů zároveň zdůrazňovalo, že pobyt v takovémto třetím prostoru je pro ně 

téměř nezbytný, jelikož „doma“, na místě, kde zrovna pobývají, nejsou natolik pracovně 

produktivní. „…Protože doma se úplně neumím přinutit, abych měla nějak hodně efektivně 

strávený ten čas v práci, tak navštěvuju ty coworkingy. Ale zároveň tam poznám i ty lidi v té 

oblasti, abych tam nebyla úplně sama a navázala nějaký přátelský vztahy a zjistila, jak takhle 

na cestách fungujou jiný lidi. Ono je to i super, že když se v té práci do něčeho zabereš a pak 

se začneš bavit s těm ostatníma lidma, tak je to takový… (zamyšlení) osvěžující. Je to super.“ 

(Anna) 

6.3.1 Pražské co-workingy 

Jelikož se Praha v poslední době těší velké oblibě nejen u digitálních nomádů, ale i u 

nejrůznějších nově vznikajících start-upů, trend budování co-workingových prostorů 

doputoval i sem. Jedním z důvodů vzrůstající popularity našeho hlavního města je mimo jiné 

i jeho cenová přívětivost v porovnání s dalšími evropskými metropolemi. I pražské co-

workingy jsou všeobecně považovány za extrémně levné. „Denní vstup v pražském regionu 

stojí od 190 do 500 Kč, zatímco cena měsíčního členství začíná na 3000 Kč, což [pražské co-

workingy] dělá jedny z nejlevnějších na světě.“12 Píše se například v článku na serveru 

nomadick.com, který slouží jako platforma shromažďující informace o destinacích vhodných 

pro práci na dálku.  

 
12 Zdroj: https://www.nomadicmick.com/digital-nomad-prague/ 

https://www.nomadicmick.com/digital-nomad-prague/
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V Praze se první co-workingový prostor otevřel v roce 2009, pouhé 4 roky po otevření vůbec 

prvního co-workingu13. V současnosti se zde nachází minimálně 12 takovýchto míst a 

pravděpodobně brzy přibydou další. Velká část z nich sídlí na pražských Vinohradech, což je 

zároveň i lokalita vyhledávaná pro své ubytovací možnosti. Příkladem mohou být Locus 

Workspace, Svět-hub, Cafedu nebo K-10. Další populární lokalitou je samozřejmě i samotné 

centrum Prahy, kde sídlí například Locco a Smart coworking, a několik takových prostorů se 

pak nachází i na Praze 7 a v okolí Andělu.  

Sama jsem měla možnost některé pracovní dny trávit v jednom z prvních pražských co-

workingů, jelikož si od něj můj zaměstnavatel pronajímal měsíčně několik pracovních míst. 

Díky tomu jsem mohla získat vlastní zkušenost z prací v tomto typu prostoru.  

Celý co-workingový prostor zabírá dvě patra historické budovy poblíž centra Prahy. V jednom 

patře se nachází recepce, sociální zařízení, kuchyňka se stolky, kterým se říká kavárna, terasa, 

několik zasedacích místností a v neposlední řadě také tichá pracovní zóna doplněná boxy 

určenými k nerušenému telefonování. Druhé patro zabírá relax zóna se sedacími pytli, několik 

zasedacích místností a různě rozmístěné sedací soupravy, křesla a pracovní místa, u kterých 

není nutné dodržovat tichý režim, takže tam většina přítomných pořádá schůzky, případně 

tráví čas se sluchátky a telefonuje pomocí aplikací jako je Skype či ICQ. 

První věc, která mě po rozkoukání zaujala, je komunitní fungování kavárny. Místo obsluhy 

totiž slouží jen malá červená kasička na baru. Na všech pochutinách a nápojích jen malá 

cedulka a automaticky se očekává, že si každý za svou konzumaci zaplatí. Kavárna, nebo také 

kuchyňka, jak ji někteří nazývají, je vybavená mimo kávovaru a konvice na horkou vodu 

například i mikrovlnnou troubou, elektrickým grilem či malou troubou, ve kterých si kdokoliv 

může rozpékat zakoupené jídlo nebo ohřívat to vlastní. V době oběda se tak tento prostor 

vždy rychle zaplní. Členové14 a návštěvníci se zde připravují oběd a také hojně konverzují. 

Kuchyňka tak slouží jako jakési centrální místo, kde se noví členové seznamují. Párkrát do 

 
13 Celosvětově první co-working vznikl v roce 2005 v San Franciscu. Zdroj: https://www.euro.cz/byznys/dva-od-
jednoho-stolu-1448481 
14 Pro možnost práce v těchto prostorech je nutné si zaplatit členský poplatek. 

https://www.euro.cz/byznys/dva-od-jednoho-stolu-1448481
https://www.euro.cz/byznys/dva-od-jednoho-stolu-1448481
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týdne pak community managerka, která se stará o chod celého prostoru, objedná několik 

velkých pizz, jejichž krabice bývá popsána nápisem „Pizza for everyone“.  

Tichá zóna se skládá z několika různě uskupených stolů, u většiny z nich je místo pro čtyři 

osoby, okolo desáté hodiny už bývá většina míst v prvním i v druhém patře obvykle obsazena. 

Přes den funguje celý prostor hodně podobně jako klasické open-office kanceláře, v kterých 

jsem v předchozích letech pracovala. Hlavním rozdílem však je, že nikdo nemá svůj vlastní stůl 

a může tak každý den sedět na jiném místě a potkávat osoby z nejrůznějších branží i koutů 

světa. Zároveň ale existuje možnost pronajmout si na měsíční bázi pevné pracovní místo, což 

může někomu vyhovovat více.  

Hlavní rozdíl oproti klasickým firemním kancelářím pak vidím především v důrazu, který klade 

vedení co-workingu na budování komunity. Svědčí o tom už jen fakt, že zde existuje několik 

pracovních pozicí, které mají v náplni práce „starost o komunitu“ a organizaci komunitních 

akcí. Kromě komunitního fungování kuchyňky jde i o takové detaily, jako je vybavení 

dámských toalet – zatímco běžně se na toaletách nachází jen mýdlo na ruce a ručník, zdejší 

vybavení spíše odpovídá obsahu skromnější dámské koupelny, kromě hygienických potřeb 

jsou u umyvadla k dispozici krémy na obličej, na ruce, deodoranty, lak na vlasy i parfém. 

Další rozdíl pak začíná být viditelný po skončení pracovní doby. Zatímco klasické firemní 

kanceláře se obvykle s úderem páté hodiny začínají rychle vyprazdňovat, u co-workingových 

prostorů tomu tak nebývá, někdy bývají po večerech dokonce obsazenější než během dne. 

Většinou se totiž o večerech snaží fungovat jako jakási komunitní centra, která svým členům 

(ale i dalším zájemcům) poskytují zázemí nejen pracovní, ale i soukromé/volnočasové. Může 

se jednat o neformální volnočasové akce, sportovní aktivity, různé přednášky či vzdělávací 

workshopy. Témata přednášek bývají obvykle uzpůsobena nejčastějším pracovním 

zaměřením osob, které se v tomto prostředí pohybují: marketing, výzkum, moderní 

technologie a podobně. Sama ráda těchto přednášek využívám, obvykle bývají zdarma a 

přístupné i veřejnosti. Podobně to reflektuje i Lucie, která přestože pracovní možnosti co-

workingů nevyužívá, ty vzdělávací a komunitní již ano: „Zkusila jsem to [coworking] a nevim, 

moc mi to nevyhovuje. Ráda tam ale chodím na akce nebo si tam párkrát zajdu. Přednášky 

nebo nějaký workshopy, to jo, to mám ráda.“  
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Dave zase popisuje co-workingy jako místo, kam chodil získávat pracovní kontakty v období, 

kdy hledal další možnosti práce na dálku: „Tak hlavně tam jsou takový podobný typy lidí, hej. 

Takže nějak víš, co čeho jdeš.“ Nakonec se mu v jednom thajské co-workingovém centru 

opravdu podařilo seznámit se s člověkem, ze kterého se později stal jeho zaměstnavatel. 

Zdá se tak, že co-workingové prostory a podobně fungující sdílené kanceláře nemají za cíl 

pouze vytvoření alternativního pracovního prostoru, ale slouží zároveň i jako komunitní 

volnočasové zázemí a místo pro navazování nových kontaktů, což bývá digitálními nomády, 

kteří obvykle cestují sami, ochotně využíváno. 

6.3.2 Další druhy třetích míst 

Jako zmíněné „třetí místo“ však mohu sloužit i jiné prostory. Někteří digitální nomádi využívají 

pro své pracovní aktivity veřejné knihovny. Vstup bývá obvykle zdarma či za velice nízký 

poplatek, základní potřeby pro vykonávání jejich práce však bývají zajištěny. „Občas si 

zaplatim nějaký čenství v nějakym hubu, ale je to šíleně drahý, myslim, že my Češi si to 

nemůžem moc dovolit. Většinou je to plný Amíků a Němců. (…) Když jsem třeba v Praze, tak 

normálně chodim do knihovny, do městský nebo třeba do Klementina. Tam aspoň zavíraj 

v normální dobu, takže mám jistotu, že skončim jak normální člověk.“ (Lukáš) „Často v 

zahraničí jsou knihovny bez vstupného, třeba v Itálii stačí si vyřídit kartičku a můžeš na 

internet. A jo, to je příjemný, tam se lidi snadno soustředěj.“ (Lucie, 31) Z podobných důvodů 

obvykle volí knihovnu i Tereza, se kterou jsem strávila týden v Glasgow: co-workingy, 

obzvláště pak ve Velké Británii, jí připadají příliš nákladné, zatímco členství v knihovně vyšlo 

na několik liber. Tereza tak každý všední den okolo deváté vyrážela do univerzitní knihovny, 

která se nacházela několik bloků od jejího podnájmu. Knihovna byla moderně zařízená, a 

kromě rychlého internetu a sociálních sítí disponovala i několika zónami, včetně tiché či 

klidové. Vlastně se příliš nelišila od co-workingových prostorů, které jsem do teď navštívila, 

pouze nedisponovala designovým nábytkem a doplňky, a místo mladých profesionálů byla 

plná spíše studentů připravujících se na zkoušku. Podobně jako v co-workingových centrech, 

i zde byly po večerech pořádány přednášky, jejich četnost však nebyla tak hojná a tématy byly 

zaměřené spíše na studenty. 
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Dalším typem třetího místa mohou být i kavárny. Některé, nacházející se ve větších městech 

nebo v turisticky atraktivních lokalitách, si začínají poslední dobou osvojovat označení „home-

office friendly“, čímž chtějí naznačit, že disponují rychlým internetovým připojením, klidným 

prostředím a obsluhou, která se nebude chodit ptát každých pět minut na další objednávku. 

Ani v takovémto typu podniků však není trávení pracovního dne levnou záležitostí, podle 

určitých nepsaných pravidel se stejně očekává, že si host během několik hodin objedná více 

než jen jednu kávu s mlékem. Většina mých informátorů příležitostně kavárny využívá, nebývá 

to však na denní bázi, obvykle právě z finančních důvodů. Jediný z mých informátorů, kdo 

při práci využívá kromě svého ubytování už jen možnosti kaváren, je Pablo, který zmiňuje tři 

pražské podniky, kde často tráví dopoledne, během kterého se snaží udělat co nejvíce práce 

naplánované na daný den: Ye´s cafe a bar Cobra na Letné, a kavárnu Tvoje máma ve 

Vršovicích. Všechny tři podniky zároveň často figurují v nejrůznějších zahraničních článcích 

pojednávajících o pražských kavárnách vhodných pro digitální nomády. Přesto, že moji 

informátoři velkou oblibu práce v kavárnách nereflektují (což může být dáno i tím, že velká 

část z nich z České a Slovenské republiky, takže ceny kaváren v zahraničí pro ně obvykle 

nebývají úplně přívětivé), na nejrůznějších diskuzních fórech je dostupnost kaváren vhodných 

k práci jedním ze základních kritérií, podle kterých se hodnotí daná lokalita. Některá města a 

destinace, především pak ty, která si již tradičně těší oblibě digitálních nomádů, se pak tomuto 

požadavku přizpůsobují i městskou výstavbou. Například v Praze existuje síť kaváren Home 

Office Bistro a Coffee, která se prezentuje jako „místo pro práci i odpočinek“. A poboček této 

sítě stále přibývá. 

6.4 Svoboda 

„Hodně si myslej, že když jsem jako digitální nomád, tak moc nepracuju, ale pracuju stejně 

jako ostatní, někdy ještě víc. Hlavně musim pořád něco plánovat, hledat letenky, hotely, řešit 

víza. Vůbec to není tak spontánní, jak si každej představuje. Já si to teda taky představoval.“ 

(Lukáš, 34) 

6.4.1 Svoboda v hlavě 

Svoboda ve svém nejširším pojetí často figuruje jako ústřední téma nejen v narativech 

informátorů, ale i v nejrůznějších mainstreamových médiích hovořících o digitálním 
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nomádství. Svoboda zde bývá chápána nejen jako hodnota, ale i jako absolutní cíl, kterého lze 

dosáhnout právě spojením práce, cestování a volného času v jeden holistický celek. Pro 

ilustraci přikládám několik úryvků z náhodných on-line článků zabývajících se digitálním 

nomádstvím: 

„Když si splníte sny o svobodě, cestování a práci: Jak se žije digitálním nomádům.“15 

„Pro mnohé je digitální nomádství klíčem ke svobodě, vymaněním se ze závislosti na místě a 

možností žít život, o kterém vždycky snili.“16 

„Co ale může být víc motivující než vidina naprosté svobody v tom, co děláte, kam jedete, kde 

a s kým trávíte život?“17 

„Ta svoboda mě fascinovala a předurčila mou životní vášeň – digitální nomádství.“18  

I informátoři ve svých narativech zdůrazňuji potřebu svobody, obvykle té pracovní, často 

v kombinaci s problémy s autoritami: 

„…to musí být přirozená autorita, takže většina mých učitelů nene, to byla dvojka z chování. 

(smích) Moc neuznávám měšťáky, autority. (…) Mně vadí to, že si to místo nemůžu udělat 

podle sebe, někdo má rád ticho, někdo open-space, někdo si rád pustí muziku. Po obědě třeba 

chci mít chvilku pro sebe a to lidi [v kanceláři] jsou strašně ve stresu a nejde to. (…) Já si tu 

práci můžu udělat i večer, ráno, nejsem vlastně nijak vázaná na nic…“ (Lucie) 

„I jsem si říkal, že bych možná měl zas na chvilku chodit do normální práce, úplně jsem 

zapomněl, jaký to je někoho poslouchat. Mně vždycky nějak vadilo, když mi řikali co a jak. (…) 

A ještě horší je, že i celá společnost ti to říká.“ (Matúš) 

 
15https://zena.aktualne.cz/kariera/digitalni-nomadstvi-sen-ktery-mate-na-dosah-
ruky/r~353df436d66711e6b13b002590604f2e/ 
16 https://dantrzil.cz/digitalni-nomadstvi/ 
17 http://www.digitalnimnomadem.cz/zacnete-zde/ 
18 https://www.forbes.cz/digitalni-nomad/ 

https://zena.aktualne.cz/kariera/digitalni-nomadstvi-sen-ktery-mate-na-dosah-ruky/r~353df436d66711e6b13b002590604f2e/
https://zena.aktualne.cz/kariera/digitalni-nomadstvi-sen-ktery-mate-na-dosah-ruky/r~353df436d66711e6b13b002590604f2e/
https://dantrzil.cz/digitalni-nomadstvi/
http://www.digitalnimnomadem.cz/zacnete-zde/
https://www.forbes.cz/digitalni-nomad/
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„Už se mi nelíbilo stopování, protože sice se zaklínáš svobodou, ale stejně seš pořád na někom 

závislej. Kolo je sice o dost pomalejší, ale zato absolutně svobodnej způsob cestování.“ (Patrik) 

„No, já jsem vodnářka (smích). A my vodnáři to s tou svobodou máme takový, když sama víš, 

prostě jí potřebujeme víc. Hodně. Vodnáři to nesnášej, když jim jako někdo něco nakazuje.“ 

(Tereza) 

„Nedovedu si představit, že bych někdy zase seděl na jednom místě a někdo by mi říkal, co 

mám dělat. K životu potřebuju svobodu.“ (Nelson) 

Změna práce pak v narativech často figurovala jako řešení nejen problémů s autoritami, ale 

zároveň i jako cesta k tolik žádané pracovní i prostorové svobodě. To reflektuje například 

Anna: 

„A bylo to takové svazující, musela jsem si moc rozmýšlet dovolené, říkat si: tak tehle měsíc 

nemůžu, protože máme tehle projekt, tuhle konferenci… Protože se naskytla tahle příležitost, 

tamta, že s nemůžu vzít dovolenku, protože si ji třeba bere můj šéf nebo kolega, bylo to 

poměrně jako svazující, a to mi zkrátka nevyhovovalo. (…) tak jsem hledala nějakou práci, 

kterou můžu dělat z domova, z homeofficu, která je jakoby víc flexibilní, je spíš jakoby 

freelancerská v uvozovkách. Takže vlastně mi to umožní být víc flexibilní a tím třeba i cestovat. 

A to z toho pak nějak vyplynulo.“ (Anna) 

Pokud bych použila koncept svobody od Isaiaha Berlin (1958), reflektují informátoři potřebu 

obou druhů svobody, jak té negativní, tak i pozitivní. Negativní svobodu definuje Berlin 

nepřítomností něčeho, tedy překážek a zábran zvnějšku. Je to svoboda, která osvobozuje od 

něčeho. Volností myslí to, že mu druzí nezasahují do života. Tento druh svobody odpovídá na 

otázku: „Kde leží oblast, v níž subjekt – osoba nebo skupina osob – má nebo měl mít možnost 

činit, co umí, nebo být, čím umí, bez zasahování ze strany ostatních?“ (1958, s. 218) Touhu po 

volnosti neomezované zvnějšku reflektují například: 

„Letištní kontroly bych zrušila, proboha! Když je to zbytečný, je dokázaný, že se stejně pronese 

všechno, co je potřeba, letadla se stejně unášej, to je taková šikana, hlavně od Britů.“ (Lucie) 
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„Ráda bych někde byla a pořád neřešila víza, jsem pak ve stresu a pořád na to myslím.“ (Inge) 

Stejně jako se negativní svoboda dá chápat jako „svoboda od“, pozitivní svobodu vykresluje 

Berlin jako „svobodu k“. „Chci, aby můj život a má rozhodnutí závisela na mně, ne na vnějších 

silách jakéhokoli druhu. Chci být nástrojem vlastních volních aktů, nikoli vůle druhých lidí. Chci 

být subjektem, ne objektem; chci být veden důvody, svými vlastními vědomými cíli, nikoliv 

příčinami, které mne postihují jakoby zvnějšku.“ (Berlin 1958, s. 230) Tento druh svobody by 

se dal charakterizovat jako potřeba být sám sobě vlastním pánem. A právě touha být sám 

sobě vlastním pánem je něco, co mezi informátory výrazně rezonuje. Už jen to, že se všichni 

živí „svobodným“ povoláním, případně sami podnikají. Řídi si tak náplň své práce, pracovní 

dobu i pracovní dny. Zároveň mohou kombinovat práci a cestování dle vlastního uvážení. Zde 

se opět vynořuje zajímavý paradox, který jsem již zmiňovala v předchozí kapitole – informátoři 

zdůrazňují potřebu osvobození se od pevné pracovní doby či od striktního rozdělení 

pracovního a volného času; chtějí začínat pracovní dobu přesně, kdy chtějí, přejí si 

kombinovat čas trávený cestováním a čas trávený prací, případně ho ani neoddělovat a 

podobně. Dle jejich výpovědí se však někteří z nich po čase stejně vrátili k více méně klasické 

pracovní době a k rozdělování dnů na pracovní a volné, protože jim to zkrátka lépe vyhovuje. 

Zdá se tak, že je pro ně důležitá převážně myšlená svoboda a možnosti volby – pokud si zvolili, 

že budou pracovat od devíti do pěti, několik měsíců ve stejné kanceláři, bylo to čistě jejich 

rozhodnutí, nikoliv nařízení jejich nadřízeného. Jako když Lucie říká: „Já si tu práci můžu udělat 

i večer, ráno, nejsem vlastně nijak vázaná na nic…“, ale o pár minut později dodává, že většinu 

dnů vstává před sedmou a snaží se co největší objem práce udělat v dopoledních hodinách. 

Větší důležitost kladená na možnost volby, než na skutečné jednání, se vyskytuje i 

následujícím narativu: 

„Není to vlastně ani možný [nepřetržitě cestovat], začne tě to unavovat, nejde být pořád na 

cestě. Myslím, že digitální nomádství není o tom, že nepřetržitě cestuješ. Máš tu možnost, ale 

nedává mi to moc smysl.“ (Nelson) 

Ve výpovědích se objevují i určité prvky zklamání nad tím, že život digitálního nomáda není 

tak svobodný, jak by se mohlo zdát. 



67 
 

„Ono jako chceš tu úplnou svobodu, ale stejně se o ní ve výsledku musíš jako nějak připravit. 

Člověk se pak ve výsledku znesvobodňuje sám, dává si ty hranice a pravidla. (Tereza) 

 „Třeba teď jedu na tři měsíce na Bali, je to moje asi nejoblíbenější místo, ta energie. Ale 

nemůžu tam trávit každý den na pláži nebo v posilovně. Musím pracovat na svých projektech, 

i když se mi třeba vůbec nechce a chtěl bych dělat něco úplně jiného“ (Nelson) 

V souvislosti s tím, jak informátoři zvýrazňují potřebu svobody, mě napadá spojitost se 

zevlounem, jedním z postmoderních charakterů, o kterých mluví Bauman: „Městský zevloun 

tedy představuje prožitek svobody, svobody úplné, nezávislé na vůli a rozmarech jiných lidí, 

ale také svobody pouze představované, konvenční a bezzubé, jež na tvaru světa nezanechává 

žádné stopy.“ (2002, s. 48) Podobně by se možná dala charakterizovat i svoboda digitálních 

nomádů, jako svoboda spíše představovaná než skutečně žitá. Stejně jako byli dávní kočovníci 

ekonomicky závislí na usedlých společnostech, jsou i digitální nomádi závislí na dnešní usedlé 

majoritě. Sice možná „utekli“ před svým nadřízeným, který dříve sedával ve stejné kanceláři, 

a nyní s oblibou říkají, že jsou sami svými pány. Všichni mí informátoři jsou sice skutečně 

živnostníci, což ale zároveň znamená, že stále pracují pro někoho, kdo jim za jejich práci platí. 

Jen možná slovo „šéf“, či „nadřízený“, nahradili výrazem „klient“, což však rozhodně nemusí 

znamenat větší volnost. Níže uvádím útržek z rozhovoru s Annou, který tuto skutečnost 

poměrně dobře ilustruje: 

A ta tvoje práce, ta je asi poměrně běžná pro lidi, co takhle pracujou na dálku… 

Anna: Jo, je to tak. Ono vám to umožní, být finančně poměrně hodně nezávislej, když máte víc 

těch klientů. Je to i poměrně jednoduchý. Jediný, co je občas nepříjemný je, když je zrovna 

velkej časovej posun mezi váma a těma klientama a zrovna se chtěj o něčem bavit přes nějaký 

skype nebo takhle. To je jako trochu nepříjemný. 

A jak to řešíte? Prostě vstaneš v noci? 

Anna: No, jo… Nebo vstanu brzo ráno. Prostě vyhovím klientům, zatím. Zatím jsem ještě mladá, 

takže si nemůžu dovolit nevyhovět. 
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Situaci s prací pro klienty reflektuje i Lucie, kterou živí marketingové poradenství, grafika a 

zpráva webů. Ta nejprve začíná popisem situace některých jiných nomádů, která se však jí 

samotné většinou netýká: „Spousta digitálních nomádů musí být stejně někde od – od, když 

třeba spravují sociální sítě, nebo kvůli klientům. Já ale nemusím, to je velká výhoda. Já si to 

můžu jakoby ňákym způsobem uzpůsobit.“ O pár minut později se však opět vrací ke 

spolupráci s klienty, pro které pracuje: „Ono to začne bejt strašně vyčerpávající, protože jim 

[klientům] musíš pořád něco dokazovat. Oni si tě sice najmou jako toho experta, co tomu 

rozumí, ale zároveň jim to pořád musíš dokola dokazovat, aby ti věřili, a že víš, o čem mluvíš. 

Já pak stejně nemůžu dělat to, co bych chtěla, ale co, co chtějí oni.“ 

6.4.2 Svoboda omezená zvenčí: víza, migrační politika, daně 

Berlin i mnoho klasických filosofů tvrdí, že svoboda nikdy nemůže být neomezená, což 

reflektují i mí informátoři, když s nelibostí vypráví právě o nutnosti podrobovat se letištním 

kontrolám, zařizovat si víza či platit daně. 

To, co přijde digitálním nomádům jako zbytečné omezování jejich osobní svobody však 

zamotává hlavy úřadům po celém světě. Šedou zónou celého konceptu digitálního nomádství 

je totiž imigrační politika. Ještě do nedávné doby platilo, že místem výkonu práce bylo 

konkrétní fyzické místo, s čímž počítá i většina imigračních a pracovních zákonů. V současnosti 

však platí, že velká část povolání (a především těch, které nejčastěji vykonávají digitální 

nomádi) probíhá spíše než v určitém fyzickém prostoru v prostoru digitálním. I velké 

mezinárodní korporace často pro práci na jednom projektu spojí své zaměstnance z několika 

zemí a ti mohou pracovat současně jen za pomoci digitálního úložiště. Už jen fakt, že většina 

firem s naprostou samozřejmostí dovoluje svým zaměstnancům práci z domova, ukazuje na 

to, že místem výkonu práce je spíš jakási digitální kancelář složená z laptopu, internetového 

připojení a mobilního telefonu než pracovní stůl na konkrétní adrese. 

Zde vyvstává otázka – kde je tedy pracoviště digitálního nomáda? Tam, kde se zrovna nachází 

se svým notebookem? Nebo tam, kde sídlí jeho zaměstnavatel, případně klient, pro kterého 

vykonává zakázku? Nebo je to někde ve virtuálním prostoru? Zodpovězení této otázky by 

pomohlo s další otázkou – potřebují digitální nomádi pracovní vízum? Kde mají platit daně? 
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Většina digitálních nomádů, s kterými jsem měla možnost se setkat, ať už se jednalo o Čechy 

nebo jiné národnosti, si je vědoma určité problematiky pojící se s tím, že vykonávají práci 

mimo zemi, kde mají trvalý pobyt. Přesto však nikdo z nich nezmínil, že by kdy pro svou práci 

v zahraničí zařizovali pracovní víza. Deklarují, že využívají klasických turistických víz, případně 

bezvízového styku v rámci schengenského prostoru. 

Deklarované důvody tohoto počínání se obvykle shodují s důvody, které uvádí Keith O´Neil 

(2019) ve svém článku na Newland Chase: 

„Upřímně, žádní imigrační úředníci se nedozví, jestli jsem během své dovolené v Thaisku 

zapnul svůj laptop, dokončil tento článek, poslal ho svým editorům do Spojeného království a 

poté jeho finální verzi nahrál na nějaké server kdo ví kde. 

Stejně tak, alespoň ve většině případů, se žádní imigrační úředníci nebudou přes opálená záda 

digitálních nomádů dívat, co přesně dělají na pláži na svých noteboocích. Navíc to, že peníze 

těchto cizinců proudí do lokální ekonomiky, je pádný důvod proto, aby se místní orgány dívaly 

jiný směrem.19 

Mimo to však O´Neil (ibid) zmiňuje i dva případy kdy došlo k určitému konfliktu mezi 

imigračními orgány a digitálními nomády. První z nich se odehrál v thajském Chiang Mai. Toto 

město je často nazýváno hlavním městem digitálních nomádů v Jihovýchodní Asii a podle 

odhadů tam pobývá přibližně 3000 digitálních nomádů. V roce 2014 vtrhlo 20 ozbrojených 

policistů a migračních úředníků do populární co-workingové kavárny Punspace a začali 

kontrolovat 18 osob ze zahraničí. Ti, kteří se nemohli okamžitě prokázat průkazem totožnosti, 

byli zadrženi. K podobné situaci došlo i v roce 2018 v Ubon Ratchathani. V obou případech byli 

všichni bez následků propuštěni. 

Žádný z mých informátorů podobný incident nezažil ani v České republice, ani v zahraničí. 

Během rozhovorů se ani nezdálo, že by se podobné situace obávali. Například Lukáš však 

zmiňuje praktiky některých digitálních nomádů, se kterými se setkal. Podle jeho informací 

mají někteří z nich více pasů, aby mohli v daných zemích pobývat delší dobu. Slyšel i o tom, že 

 
19 Zdroj:  https://blog.newlandchase.com/is-it-legal-digital-nomads-and-immigration-part-2 
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v Singapuru dostanou podnikatelé místní pas, který jim umožní neomezený pobyt, pokud tam 

investují dostatečně vysoké sumy. Sám cestuje na turistická víza a daně platí v Čechách, ale 

jejich platnost si pečlivě hlídá. „Tak jasně, jinak už bych se do těch zemí nemohl nikdy vrátit.“ 

Taktéž Dave cestuje na turistická víza, kromě období, kdy pobýval na pracovní vízum rok 

v Austrálii, k daním se příliš nevyjadřuje, občas prý dostává výplatu v Ethereum20. I Inge 

v tomto případě trochu mlží: „Dobře, možná už nikdy nemůžu do Kanady. To se tak někdy 

stane. (smích)“ 

Pro občany zemí schengenského prostoru, pokud cestují v rámci jeho prostoru, je vše o 

poznání snadnější. Není totiž potřeba žádné cestovní ani pracovní vízum, pokud se jedná o 

pobyt o maximální délce 90 dnů. „Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 

mohou přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli zvláštního povolení, a to pouze na 

základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.“21 Totéž platí na území celého 

schengenského prostoru. Díky tomuto relativně snadnému pohybu se v zimních měsících 

mnoho Evropanů ze severnějších zemí, včetně některých mých informátorů, vydává na 

Kanárské ostrovy za tamním příjemným klimatem. 

Mimo schengenský prostor je pak situace značně komplikovanější a migrační politika daných 

států bývá často to, co ovlivňuje podobu cest digitálních nomádů. 

„Záleží… Je to těch pár měsíců. Většinou dva, tři. Samozřejmě i podle víz, tím se to řídí 

primárně. Klidně bych někde zůstala půl roku, ale většinou to není úplně možný. Takže pak se 

zase vrátím dom.“ (Anna) 

„Snažim se si to plánovat tak, abych byl třeba dva měsíce v jedný zemi, pak odcestuju ideálně 

do nějaký sousední a pak se zase vrátim do tý první.“ (Lukáš) 

 
20 Ethereum (ETH), je kryptoměna, údajně s druhou nejsilnější pozicí na trhu. Jedná se o decentralizovaný systém, 
který není regulovaný žádným státním orgánem. Právě kvůli těmto vlastnostem začínají být Ethereum a další 
kryptoměny velice atraktivní pro digitální nomády. Může to pro ně být mimo jiné i způsob, jak se vyhnout placení 
daní. Dokonce vznikl termín „crypto nomads“, který označuje digitální nomády, kteří používají pouze 
kryptoměny. V pražském prostředí se na tuto „odnož“ digitálních nomádů zaměřuje Paper hub sídlící v Paralelní 
Polis, který akceptuje pouze kryptoměny. Kromě toho občas pořádá i přednášky digitálních nomádů, kteří přešli 
plně na tento druh měny. 
21 Zdroj: www.mvcr.cz 

http://www.mvcr.cz/
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Na tomto místě bych ráda zmínila, že hranice a tím pádem i migrační politika, nefungují pro 

všechny stejně – například Němec může bezvízově cestovat do 159 zemí, zatímco Afgánec 

pouze do 23. (Sager 2018) Baliber (2002 in Sager 2018) poznamenává, že hranice mají 

„mnohoznačný charakter“ a různým jedincům nechávají zažít rozdílné zkušenosti s právem, 

svoboda pohybu či svobodou podnikat. Jen málo z mých informátorů ale nějak reflektuje fakt, 

že jejich země původu, respektive jejich pas, je činí nějakým způsobem privilegovanými. Pouze 

Pedro zmínil, že má kromě argentinského pasu i britský po matce, což pro něj činí cestování 

„trošku jednodušší.“   
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7. Závěr a reflexe 

„Nemusíme si být toho nutně vědomi, ale každý z nás to v každodenním životě dělá: cestování, 

turistika, odchody do ústraní, léčebné kúry, „breaks“ všeho druhu – existuje nespočet různých 

příležitostí, kdy „zdvíháme kotvy“, kdy odcházíme do samoty a prcháme, abychom znovu 

dodali svěžesti tomu, co ji pod prudkými údery všednosti ztratilo.“  

(Maffesoli 2002, s. 95) 

Poslední odhady hovoří o tom, že je v současnosti na světě přibližně 4,8 milionů osob, které 

se považují za digitální nomády a dalších asi 17 milionů, kteří o to budou v blízké době usilovat. 

Stačí si otevřít libovolný internetový prohlížeč a s velkou pravděpodobností časem narazíte na 

některý článek slibujících návod, jak cestovat po světě a vydělávat odkudkoliv. I sociální sítě 

denně plní příspěvky pojednávající o životě a práci na cestách a knihy s totožnou tématikou 

postupně plní i regály knihkupectví. Tento fenomén 21. století, i přes svou nezanedbatelnou 

přítomnost v současné populární kultuře, je z výzkumnického hlediska zatím téměř 

neprobádaný. 

Proto byla cílem této práce analýza a interpretace tohoto aktuálního fenoménu, a to nejen za 

pomoci vlastního etnografického výzkumu a reflexí, ale i na základě dosavadních teoretických 

konceptů antropologie turismu a mobility. Během samotného výzkumu jsem se pak zaměřila 

především na vybrané aspekty, které bývají s digitálním nomádstvím spojované v populární 

kultuře a na to, jak je reflektují samotní informátoři. 

7.1 Batůžkář, flashpacker, globální nomád  
 

Nejprve jsem se pokusila fenomén digitálního nomádství zařadit z perspektivy současné 

typologie turismu a mobility, a porovnat tak koncepty jako je baťůžkářství, flashpacking či 

globální nomádství. Batůžkářství, doposud pravděpodobně nejprobádanější koncept 

v antropologii turismu, bývá považováno především za doménu mladých lidí a studentů, kteří 

tráví alternativním cestováním s batohem na zádech prodloužené prázdniny či týdny před 

nástupem do práce. Jelikož během cest obvykle nemívají žádný příjem, musí toto období 
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téměř nutně v určitém okamžiku skončit. Přes tuto časovou pomíjivost, nebo možná právě 

díky ní, reflektují někteří informátoři, že právě zkušenost s obdobím bezstarostného 

potulování se s batohem na zádech ovlivnila jejich životní směřování a snahu osvojit si 

strategii dlouhodobě spojující cestování a pracovní život. 

V posledních letech bývá s digitálním nomádstvím spojována i určitá podskupina baťůžkářů – 

tzv. flashpackers. Také preferují nezávislé cestování do odlehlejších míst, ale oproti klasickým 

baťůžkářům bývají starší, finančně zajištění a často za sebou mívají úspěšnou kariéru. 

Nejvýrazněji je však odlišuje vybavení, které si na své cesty berou – jedná se o nejnovější 

fotoaparáty, luxusní telefony, přenosné počítače či GPS, tedy stejné vybavení, které je 

nepostradatelné i pro digitální nomády. I přes tyto zjevné společné rysy, které pojí 

flashpackery s digitálními nomády, nejde tyto dva termíny dle mého názoru volně zaměňovat. 

Liší se totiž v jednom výrazném bodu – období, ve kterém cestují flashpackeři, je totiž stejně 

jako v případě baťůžkárů vždy pouze přechodné, což je signifikantně odlišuje od digitálních 

nomádů, pro které je spojení práce a cestování dlouhodobou strategií, ne pouhou 

prodlouženou dovolenou. 

Od baťůžkářů a flashpackerů se pak odlišují globální nomádi, pro které cestování již není jen 

krátkou životní etapou. Jsou to lidé, kteří obvykle nemají stálou adresu a po světě kočují běžně 

i několik let, což je částečně přibližuje k digitálním nomádům. Pro globální nomády ale na 

rozdíl od nomádů digitálních práce nebývá příliš důležitá, vymezují se vůči většinové 

společnosti a obvykle se živí spíše méně kvalifikovanými či sezonními pracemi, případně 

nepracují vůbec. Určití globální nomádi se však snaží naleznout způsob, během svých cest lépe 

skloubit práci a cestování a jako dlouhodobě udržitelné způsoby obživy se pak může jevit 

právě jakýkoliv druh location independent práce jako je grafický design, marketing, 

programátorství a podobně. Tento přesun z pomyslné kategorie „globální nomád“ do 

kategorie „digitální nomád“ jsem zároveň ilustrovala na narativech dvou mých informátorů. 

7.2 Změny ve společnosti 
 

Ještě předtím, než jsem se dostala k popisu hlavních aspektů pojících se s digitálním 

nomádstvím, uvedla jsem tři nejvýraznější změny, ke kterým ve společnosti došlo v posledních 
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30 letech a které umožnily globální rozšíření tohoto fenoménu. Konkrétně se jedná o raketový 

rozvoj v oblasti moderních technologií a dopravy, změny v zaměstnaneckých poměrech a 

v neposlední řadě i pracovní převahu tzv. první globální generace.  

Letecká doprava se zrychlila a cenově zpřístupnila, internetové připojení pokrývá stále větší a 

větší plochu naší planety a nejlehčí přenosné počítače váží necelý jeden kilogram. Člověk se 

tak může během několika hodin ocitnout na druhé straně planety a bez větších obtíží pracovat 

téměř odkudkoliv. Zároveň dochází na celém světě i k postupné proměně podoby 

zaměstnaneckých poměrů. Generace Y, která bude brzy tvořit hlavní podíl na pracovním trhu, 

má oproti předchozím generacím velké požadavky na rovnováhu mezi pracovním a osobním 

životem a velmi důležitá je pro ně i flexibilita – jak časová, tak prostorová. Těmto požadavkům 

se postupně přizpůsobují i zaměstnavatelé – ochotněji nabízejí flexibilnější pracovní úvazky, 

díky čemuž mohou v posledních letech na dálku pracovat i lidé v odvětvích, ve kterých to dříve 

nebývalo vůbec běžné. V neposlední řadě je důležitý i fakt, že současná mladá generace je 

historicky první, jenž lze označovat přídomkem „globální generace“: její členové vyrůstali po 

pádu železné opony, což jim umožnilo hojné cestovatelské zážitky již během dětství či ranné 

dospělosti, díky čemuž je cestování běžnou součástí jejich života. 

7.3 Paradoxy digitálního nomádství 
 

V rámci výzkumu jsem vedla hloubkové rozhovory s deseti informátory, kteří se sami 

identifikují jako digitální nomádi, případně jsem s nimi trávila více času v rámci tzv. 

instantního etnografického výzkumu (Kannisto 2017). Jejich věk se pohybuje okolo třiceti let, 

přičemž nejmladší informátorce je 27 let a nejstaršímu informátorovi 34, takže lze všechny 

pomyslně zařadit do zmiňované generace Y. Kromě jednoho informátora, který má svou 

vlastní firmu, kterou vede na dálku, živí se zbytek informátorů jako freelanceři. Nejčastěji 

pracují v marketingu, spravují sociální sítě či tvoří webové stránky (detailnější soupis 

informátorů přikládám v příloze). Důvody, proč se mí informátoři rozhodli změnit svůj 

dosavadní život a začít žít jako digitální nomádi, se různí. V některých narativech to byla reakce 

na určitou životní krizi, ať už vztahovou, zdravotní či kariérní, pro jiné se jednalo o následování 

nepřekonatelné touhy cestovat, či jak by řekl Maffesoli, „pudu bloudění.“  
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Jelikož v médiích bývá často digitální nomádství zpodobňováno jako ideální stav spojující 

práci, volný čas a cestování, při samotném výzkumu jsem se zaměřila na to, jak tuto situaci 

reflektují mí informátoři. Velká část z nich totiž opustila klasickou práci, která se vyznačovala 

konkrétní pracovní dobou a místem výkonu práce, aby mohli svobodněji žít a nemuseli 

dodržovat toto tradiční rozdělení pracovního a volného času, které je pro západní společnost 

stále ještě běžné. Zde se však objevil zajímavý paradox. Většina mých informátorů, i přes 

všechnu volnost, kterou jim jejich životní styl umožňuje, se po nějaké době alespoň částečně 

vrátila k opětovnému rozdělování pracovního a volného času, případně si osvojila nejrůznější 

taktiky umožňující produktivní pracovní život během cest. Někteří z nich ve svých výpovědích 

deklarují i aspekt postupného zpomalování mobility, který následoval po počátečním 

maximálním využívání „nově nabyté svobody“. Časté přesuny popisují informátoři 

z dlouhodobého hlediska jako únavné, zároveň reflektují i potřebu určitého zázemí, které jim 

při častém cestování chybí. Tento proces zpomalování mobility by se dal zároveň přirovnat i 

tendencím v současném turismu, tzv. „slow travelling“, tedy pomalému a vědomému 

cestování s ohledem na planetu. 

Další aspekt pojící se nejen s digitálním nomádstvím, ale i současnými tendencemi na trhu 

práce, je vznik tzv. „třetích“ míst, které spojují dosavadní binární protiklady „doma“ a „jinde“. 

Pravděpodobně nejtypičtějším představitelem těchto třetích míst jsou co-workingové 

prostory, které slouží nejen jako novodobé sdílené kanceláře disponující veškerým vybavením 

potřebným pro práci, ale i jako komunitní vzdělávací a volnočasová centra. Díky tomu mohou 

digitálním nomádům i všem osobám, které nedisponují stálým pracovním místem v kanceláři, 

poskytnout komunitní zázemí i možnost získávání kontaktů. 

Zajímavý paradox se pak týká i způsobů, jakým mí informátoři ve svých výpovědích zvýrazňují 

svobodu. Zdá se, že svoboda je pro ně zároveň důležitá deklarovaná hodnota i ultimátní cíl, 

k jehož naplnění má často sloužit opuštění stávajícího zaměstnání a zdánlivě ničím 

neomezené cestování po světě. Představují si úplnou svobodu, která je nezávislá na vůli a 

rozmarech jiných lidí, převážně pak zaměstnavatelů a kolegů. Z výpovědí mých informátorů 

se mi však zdá, že nejdůležitější je pro ně svoboda myšlená, a především pak možnost činit 

vlastní volby. Opustili sice zaměstnání, aby nemuseli dodržovat pevnou pracovní dobu v jedné 

a též kanceláři, aby mohli svobodně kombinovat práci a cestování, zkrátka aby byli svými 
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vlastními pány. I když se někdy po několika měsících částečně vrací k tomu, před čím možná 

utíkali – opět si rozdělují pracovní a volný čas, tráví osm hodin ve stejné kanceláři a cestování 

značně omezují, tentokrát je to jejich vlastní rozhodnutí, nikoliv nařízení jejich zaměstnavatele 

či počínání, které od nich společnost očekává. 

7.4 Jsme všichni (digitální) nomádi?  
 

Výraz „nomádství“ se v posledních letech již v celku běžně používá jako parafráze pro 

současný, mobilitou a nestálostí protkaný svět. Objevují se však i názory, že se nejedná o 

pouhou parafrázi, ale že se naopak nacházíme přímo v situaci, kdy se z nás všech stávají 

nomádi, respektive se opět navracíme ke své nomádské přirozenosti. Sager (2018) mluví o 

tom, že současná vše prostupující mobilita není nic tak nutně nového a spjatého 

s postmoderní dobou. Lidé jsou dle něj mobilním druhem, který se před 40 000 lety přesunul 

z Afriky do dalších částí světa a od té doby se nepřestal pohybovat. Na nomádství lze po vzoru 

Michela Maffesoliho nahlížet také jako na antropologickou konstantu, která se jako červená 

nit táhne dějinami lidstva, a i když v určitých okamžicích může zůstávat téměř nepovšimnuta, 

jindy se v nejrůznějších podobách opět začne drát na povrch. A právě současnost, tedy 

počátek 21. století, začíná být některými akademiky považována za obdobím, ve kterém se 

opět ve velkém projevuje nomádská přirozenost lidského druhu. 

Například Joshua Meyrowitz přirovnává současný svět k návratu k počátkům lidské 

společnosti, konkrétně k nomádství lovců a sběračů:  

„S tím, jak se rychle posouváme do nové éry globalizace a bezdrátové komunikace, vracíme se 

také v některých klíčových aspektech zpátky do nejrannější formy lidské společnosti, 

k nomádským lovcům a sběračům. Stáváme se, ve zkratce, ‚globálními nomády‘.“  (2003, s. 

91) 

Meyrowitz však nemluví pouze o aspektu mobility, ale i o změnách, které prostupují celou 

společnost. Původní nomádské společnosti se podle něj vyznačovali několika aspekty, které 

v posledních letech začínají být typické i pro současnou společnost. Mluví například o 

rozostřeností sociálních rolí, absenci rozdílů mezi domovem a místem určeným pro práci, mezi 
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prací a volným časem. Když se podle Meyrowitze podíváme na společenskou strukturu 

elektronických kultur 21.století, můžeme opět spatřit ozvěny lovecko-sběračských 

společností. Díky všudypřítomným televizorům, počítačům a médiím začíná být náročné 

udržet oddělený svět dětí a dospělých – děti se díky těmto technologiím neustále setkávají s 

obrazy násilí, smrti či sexu. Další podobností může být stále větší překryv rolí mužů a žen. Mizí 

i prostorové a časové rozdíly mezi různými typy aktivit. Díky počítačům, mobilním telefonům 

a internetu můžeme nejrůznější aktivity vykonávat téměř z jakéhokoliv místa (práce, 

nakupování, placení účtů, komunikace s blízkými, podnikání, seznamování…). Často mohou 

navíc probíhat zároveň. „Hlavním znakem elektronické éry je to, že většina fyzických, 

společenských, kulturních, politických a ekonomických hranic se stala poréznějšími, někdy až 

do takové míry, že funkčně téměř vymizí.“ (Meyrowitz 2003, s. 97) 

Eric Rosseel (2000) se pak ve své práci zabývá tímto fenoménem nomadizace současné 

společnosti z pohledu sociálního psychologa. Tímto termínem, který chápe jako jev úzce 

spjatý s postmodernou, popisuje stav, kdy aktuální situace, v které se jedinec nachází, nemůže 

být použita k odhadnutí jeho budoucí situace, což se netýká jen osobního života, ale i toho 

pracovního. To je něco, co se týká nejen moderních nomádů, ale i většiny současné 

společnosti. 

Rosseel konkrétně uvádí čtyři domény, na kterých tuto nepředvídatelnost ilustruje. Prvním 

příkladem je nepředvídatelnost habitatu, kdy je na základě místa narození téměř nemožné 

určit habitat, ve kterém se bude jedinec v budoucnu pohybovat, k čemuž do určité míry 

dopomohl i pád železné opony a zaniknutí některých hranic. Dalším příkladem, který mi přijde 

obzvláště aktuální nejen v případě mých informátorů, ale v mém okolí, je nemožnost 

předpovědět kariérní budoucnost na základě vzdělání či prvních zaměstnání. Mezi mými 

informátory jsem tak měla kupříkladu studenta robotiky, který se v současnosti živí psaním, 

dívku, která vystudovala filosofii, ale k obživě kóduje webové stránky či muže, který 

vystudoval fotografii a umění, ale v současnosti ho živí psaní blogu a vymýšlení receptů. Další 

doménou, o které Rosseel mluví, je rodinný stav – na základě jedincova rodinného stavu ve 

věku před třicátým rokem, jde jen velmi těžko odhadnout rodinná situace v pozdějším věku, 

a to především díky větší rozvodovosti a novým formám rodiny.  Posledním příkladem je lidská 
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identita, která je v současném světě méně stabilní a více vrtkavá a proměnlivá, což Rosseel 

nazývá „kočovnou“ identitou.  

Mimo to se z nás všech stávají minimálně částečně digitální nomádi i díky již tolikrát 

zmiňovaným proměnám, kterými si v posledních letech prochází pracovní trh. Již dávno 

neplatí, že práci na dálku mohla vykonávat jen úzká skupinka programátorů či pracovníků 

telemarketing. Dokonce už ani neplatí, že kdo při práci vyžaduje časovou a prostorovou 

volnost, nemůže zůstat zaměstnancem a musí nutně začít pracovat jako freelancer. Většina 

velkých nadnárodních firem už možnosti práce na dálku nabízí téměř automaticky a postupně 

se k nim začínají přidávat i firmy menší. Pravda, sice Vám asi vždy neumožní pracovat tři 

měsíce z Mexika, ale pravidelná práce z domova či horské chalupy je již témě samozřejmostí. 

To, co zní jen jako vstřícný zaměstnanecký bonus, je však minimálně finančně výhodné i pro 

samotné firmy. Čím méně zaměstnanců bude reálně pobývat v kanceláři, tím menší prostor 

bude pro firmu stačit, což může být vzhledem k dnešním cenám pronájmů a nemovitostí velmi 

žádané. Tato snaha co nejvíce finančně využít možností práce na dálku pak vede často k tomu, 

že firmy si na některé práce najímají freelancer z druhého konce světa, než aby museli 

rozšiřovat své kancelářské prostory. Některé velké společnosti si dokonce sestaví například 

celé grafické oddělení v Indonésii. Za výstavbu pracovní haly i za finanční odměny pak dají 

nesrovnatelně méně, než kdyby jejich grafici sídlili například v centru Londýna. Analýza těchto 

praktik by už byla otázkou pro jinou diplomovou práci, je však třeba si uvědomit, že možnosti, 

které digitálním nomádům i velké části současné společnosti poskytují moderní technologie, 

využívají i všechny velké nadnárodní firmy. Otázka, jak moc bude budoucnost práce časově i 

prostorově flexibilní, tak leží i v jejich rukou.  

7.5 Co na to já? 

 

Z předchozích kapitol této práce je snad patrné, že mobilita spjatá s technologickým vývojem 

je pevnou součástí života nejen osob, kteří si říkají digitální nomádi, ale i velké většiny z nás. 

Díky dostupnosti a vývoji moderních technologií, otevírání hranic a postupným změnám 

v pracovních podmínkách již není digitální nomádství určeno jen pro úzkou skupinu lidí. Sama 

jsem před tím, než jsem začala sepisovat tuto práci, považovala za digitální nomády pouze 

jedince cestující po celém světě a pracující z tropických ostrovů v Asii či z designových kaváren 
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světových metropolí. Při důkladnějším zamyšlení se mi ale zdá, že s nimi mám mnoho 

společného nejen já, ale i mnoho mých přátel a vrstevníků vykonávajících povolání, ke 

kterému potřebují převážně osobní počítač. I Lucie (31) popisuje, že její pojetí nomádství 

nespočívá jen v několikaměsíčních cestách do tropických destinací: „Já to nemám tak, že bych 

se třeba sebrala a na tři měsíce odjela do Thajska, já vlastně hodně nomádim i v rámci Evropy 

a Český republiky. Takže jsem jako location independent. Takže jsem někdy pracovala třeba 

od kamarádky z kempu, byla jsem tam čtrnáct dní (…) Někdy jsem dlouho pryč, ale pak tam 

mám třeba jen pár dnů ve Varšavě. Prostě když to přijde a je ta dobrá chvíle, tak jedu.“ 

S Pedrem jsem se například poprvé setkala hned po tom, co se vrátil z dvoutýdenního 

„nomádění“ z kamarádovi chalupy v Krkonoších. Když se ohlédnu zpátky, rozhodně ani 

nespočítám, kolikrát jsem za posledních 12 měsíců pracovala z jiného prostředí, než bylo sídlo 

mého zaměstnavatele; z domova, z mé oblíbené kavárny, ve vlaku, z altánku na zahradě mých 

rodičů, z chalupy u prardičů či z různých dovolených. I přes převážně pevnou pracovní dobu 

nebylo výjimkou dohánět večer z domova práci, které nebyla hotová kvůli pozdnímu rannímu 

příchodu, ani odpovídání na e-maily z mobilního telefonu při večeři s přáteli. To vše nám 

umožňuje dnešní globalizovaný svět, téměř všude přítomné internetové připojení a přenosné 

technologie.  

Psaní této diplomové práce, a především pak hodiny strávené ve společnosti mých 

informátorů, mě donutily pozměnit mé vlastní vnímání digitálního nomádství i mobility jako 

takové, a také se zamyslet nad možnostmi i hranicemi, které současnou mobilitu obklopují. 

Díky této zkušenosti si lépe uvědomuji svou vlastní mobilitu, ať už se jedná o každodenní 

dojíždění do práce, služební cesty či lehkost, se kterou se jako Středoevropanka mohu 

ocitnout na druhém konci planety.  

Bylo velice zábavné sledovat, jak se mě mí přátelé, kteří věděli, jakým tématem se zabývám, 

neustále žertem vyptávali: „Tak, co už seš taky digitální nomád?“, „Ty ještě chodíš do práce, 

já myslel, že už budeš dávno někde na Bali, s těma tvejma nomádama.“ Nepřímo mi tím kladli 

otázku, kterou jsem si časem začala klást sama: „Chci být digitální nomád?“ Od dětství ráda 

cestuji, moje pracovní zkušenosti by mi pravděpodobně umožnili zařídit si živnostenský list a 

živit se marketingem sama na sebe. Neplatím hypotéku ani nemám vlastní rodinu či vážný 

vztah, který by mě držel na jednom místě. Mimo to, když mí informátoři mluvili o 
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„wanderust“, toulavých botách či vnitřním pnutí, který je nutí cestovat, přesně jsem chápala, 

co tím myslí. Tato otázka se tak zdála vcelku příhodná.  

Odpověď je ano i ne. Díky narativům mých informátorů se přede mnou otevřelo cestování 

v takovém světle, v jakém jsem ho neznala. Došlo mi, že současné moderní technologie nám 

sice nikdy nemohou poskytnout absolutní svobodu, zároveň nám ale stále poskytují tolik 

možností, jak upravovat svůj život i práci tak, aby nám co nejvíce vyhovovaly. Takže bych 

v budoucnu těchto možností, které se mi nabízejí, ráda ještě více využívala a zároveň si jí i více 

cenila, protože ani v dnešním globalizovaném světě, to není úplná samozřejmost. Zároveň 

však neplánuji stát se digitálním nomádem, který bývá vykreslován v mainstreamových 

médiích, člověk, který nemá žádnou fixní adresu a je věčně na cestách. Stále mám totiž 

potřebu mít nějaké zázemí, místo, kam se mohu vracet.  

To, co mě na celé této zkušenosti ovlivnilo nejvíce, však nejsou jen narativy o cestování a práci 

z plážového baru, ale především odvaha mých informátorů vykročit ze zajetých kolejí a změnit 

svůj život, se kterým nebyli spokojení. Podobně jako Dave popisoval jako zlomový moment 

situaci, kdy se ho jeho neteř zeptala: „A strejdo, proč jdeš do práce, když to tam nemáš rád?“, 

byly pro mě zlomové některé rozhovory, které jsme s informátory vedli. Zamýšleli jsme se nad 

smyslem práce, touhou po svobodě i odvahou plnit si své sny. Některým jejich plány vyšly 

přesně tak, jak si přáli, jiným se nakonec přihodilo něco zcela jiného, ale všichni našli odvahu 

jít svému štěstí naproti, i když to znamenalo vystoupit ze své komfortní zóny, udělat krok do 

neznáma a vzepřít se některým standardům společnosti.  

„Hej, myslím, že jsem šťastný, nebo tak. Alespoň mám teď možnost přemýšlet o tom, co je to 

štěstí. A jak ho hledat.“ (Matúš) 

A tak jsem po třech letech úspěšně rozjeté kariéry v jedné velké nadnárodní společnosti 

odmítla další povýšení a místo toho dala výpověď. Už dávno jsem věděla, že štěstí, minimálně 

to pracovní, na mě čeká někde úplně jinde. Jen jsem potřebovala trochu popostrčit. A tak tu 

sedím v mé oblíbené kavárně v centru Prahy, a až dopíšu posledních pár řádků této práce, 

odpovím ještě na pár e-mailů od mých nových kolegů, se kterými pracujeme na mém 

srdcovém projektu, který mi zároveň umožňuje mnohem více pracovní i prostorové svobody. 
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Trochu jako digitální nomád. Ale takových je nás tu nejspíše půlka kavárny – mladých lidí 

snažících se vytěžit maximum z toho, co nám dnešní technologie nabízejí a vytvořit si díky 

tomu životní styl, který by co nejlépe vyhovoval našim požadavkům. Nebo se v nás možná jen 

probouzí k životu pud bloudění.  
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Přílohy 

Přehledová tabulka informátorů 

Pseudonym Věk Národnost Náplň práce Roky na cestách 

Patrik 29 Česká republika Psaní blogu, robotika 3 

Dave 33 Slovensko Práce s kryptoměnami 3 

Anna 27 Česká republika Sociální sítě 2 

Tereza 28 Česká republika Tvorba webů, grafika 3 

Inge 31 Švédsko Marketing 2 

Lukáš 34 Česká republika Marketing 10 

Lucie 31 Česká republika Marketing, tvorba webů 4 

Nelson 28 Nizozemí Blogger, influencer 2 

Matúš 34 Slovensko Grafik a ilustrátor 3 

Pedro 32 Argentina Podnikatel, vlastní firma 4 

 

Osnova pro vedení rozhovorů 

Představení výzkumu 

Získání informovaného souhlasu 

Obecné informace o informátorech 

Dětství 

Cestování 

Pracovní zkušenosti 

Motivace k digitálnímu nomádství 

Běžný den 
Pracovní prostředí 
Plány do budoucna 

 


