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Abstrakt

D iplom ová práce se zabývá problém em  práce z dom ova a to v rovine teoretické i na 

základě empirického výzkumu a přináší nový pohled na fenom én, dosud nezkoumaný 

v České republice. Předložená práce je případovou studií typu profesí, které využívají 

počítačů a m oderních komunikačních technologií pro práci z domova. V teoretické části je 

vysvětleno postavení práce z dom ova na současném trhu práce jak v západních 

společnostech, tak v České republice, kde se tento pracovní styl začíná také pomalu 

rozvíjet. Definovány jsou charakteristické rysy práce z domova, kterými se odlišuje od 

běžného zaměstnání vykonávaného z pracoviště a její výhody a nevýhody. Charakteristické 

jsou zejména zm ěněné hranice mezi sférou práce a sférou soukromí, vzhledem  k tom u, že 

pracující z dom ova tráví pracovní i volný čas v jediném prostoru, vytvářejí si vlastní 

rozhraní mezi těm ito dvěma světy. Teoreticky jsou popsány koncepty soukrom ého a 

veřejného prostoru i času, jejich vznik i pozice v současné sociologické teorii. Empirická 

část práce je založena na realizaci vlastního kvalitativního výzkumu. Výzkum vychází 

z analýzy patnácti hloubkových rozhovorů se ženami a muži pracujícími z domova.

V analýze rozhovorů jsem se zaměřila především na srovnání klasického zaměstnání (mimo 

domov) a práce z domova, pozitivní a negativní stránky flexibilního typu práce a na 

oddělování sfér práce a dom ova očima respondentů a respondentek. Zkoum ala jsem, jak se 

liší tyto aspekty práce z dom u u jednotlivých kategorií vyprávějících - muži a ženy, lidé s 

rodinou nebo bez ní apod.
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1. Úvod

Konec dvacátého století otevřel trh práce novým m ožnostem  zaměstnávání a 

forem práce. Přestože stále převládá ideální m odel práce, která je založena na dlouhé 

pracovní době, podm íněná přítom ností na pracovišti, vytěsňováním soukrom í z pracoviště 

apod., objevuje se stále větší m nožství alternativních pracovních modelů. N ové formy 

zkrácené pracovní doby, založené na částečných úvazcích a alternativních formách 

pracovních smluv, větší prostorová variabilita místa práce nebo časová flexibilita pracovní 

doby m ění zažité vnímání práce, kariéry i pracovního života. Jedním  z nových trendů, který 

se objevuje na současném trhu práce, je flexibilita práce ve smyslu práce vykonávané 

z domova. T ento  styl zaměstnání jedinečným způsobem  kom binuje sféru práce a soukromí. 

Prostorové a časové prolínání pracovních a soukromých aktivit vytváří z práce z domu 

nový fenom én, rozvíjející se na českém trhu práce, který se stal také tém atem  mé 

diplom ové práce.

Práce z dom ova je jedním ze pozoruhodných tém at sociologického bádání 

zejména proto, že nabourává hranice mezi veřejným a soukromým, které jsou 

v sociologických konceptech obvykle oddělovány. Zajímá nejen sociology, ale také stále 

větší počet zam ěstnanců a zaměstnankyň, firem a společností, které uvažují o zavedení 

tohoto  nového typu výkonu práce. Lidé si někdy práci z dom ova idealizují, představují si 

pouze její pozitivní stránky jako je větší kontakt s rodinou, nedojíždění do práce, m ožnost 

pracovat, kdy chtějí, ale neuvědomují si m ožné komplikace, které s sebou tento pracovní 

styl nese. Jednou z nich může být problém  rozlišovat mezi soukrom ým  a pracovním  časem 

a to většinou na úkor toho soukrom ého. Právě vyrovnávání se se ztrátou jednoho ze 

základních rozhraní, podle kterých konstruujem e svůj svět, může být obtížné. Základní 

otázkou, která se s fenom énem  práce z dom ova pojí, je, zda prostorová integrace dom ova a 

práce usnadňuje lépe plnit často protichůdné požadavky rodinného života a zaměstnání 

nebo naopak zvyšuje tlak mezi domácí a pracovní sférou života.

Cílem práce je hledání odpovědi právě na tuto otázku a to jak v rovině teoretické, 

tak pom ocí kvalitativního výzkumu. Práci z dom ova zkoumám  jako případovou studii, 

která je zaměřena pouze na určitou profesní skupinu, která vykonává své povolání touto 

formou. Zvolenou skupinou jsou lidé, kteří pracují z dom ova pom ocí počítačů a internetu, 

který využívají pro komunikaci se svými zaměstnavateli, kolegy či klienty. Bude se jednat 

zejména o programovaní, grafický design apod. S pracujícími v těchto oborech byly 

provedeny hloubkové rozhovory, týkající se především jejich práce, ale také soukrom ého a 

rodinného života tak, aby m ohlo být zkoumáno téma prolínání soukrom í s prací. Při

3



výběru patnácti respondentů a respondentek byl kladen důraz na variabilitu vzorku, měl se 

v něm objevit přibližně stejný počet m užů a žen, lidí, kteří mají děti a kteří ne. Respondenti 

a respondentky by se měli lišit také podle dosaženého vzdělání a věku. Tím, že jsou 

zkoumáni lidé patřící do různých sociálních skupin, je m ožné odhalit jejich odlišné strategie 

na pracovním  trhu, motivace pro výběr tohoto  pracovního stylu a nalézt určité modely 

chování, které jsou typické pro m uže a ženy, kteří pracují z domova.

Diplomová práce je strukturována do třech základních oddílů a závěrečné 

kapitoly. V teoretické části se pokusím  zasadit téma práce z dom ova do celkového vývoje a 

změn ve společnosti i na trhu práce v posledních desetiletích. Cílem je ukázat význam a 

postavení tohoto  stylu práce v současné době, především v západních společnostech, kde je 

rozšířen podstatně více než u nás, ale je popsán také stav dané oblasti v české společnosti. 

Jedním  z hlavních témat, která s prací z dom ova souvisí je i koncept pracovní flexibility a 

jejich dopadů na jednotlivé skupiny obyvatel, zejména její rozdílné konsekvence pro muže a 

ženy. Poté se detailněji zaměřím na praktický, každodenní význam práce z dom u pro lidi, 

kteří tím to stylem pracují, a to jak v oblasti jejich výhod a nevýhod, tak také z hlediska 

otázky času a prostoru a jejich rozhraní.

Další část práce se od teorie přiklání spíše k výsledkům vlastního výzkumu. 

Nejdříve jsou popsány použité metody, které sloužily ke sběru dat a k jejich analýze, dále 

také charakteristiky vzorku respondentů. Analytická část se skládá ze tří hlavní oddílů, 

každý z nich je věnován jednom u z témat, která se nejčastěji objevovaly v rozhovorech 

s respondenty. Jedním  z nich je otázka motivace pro volbu daného pracovního stylu. Cílem 

bylo zjistit, jestli existují určité typy respondentů a respondentek podle toho, z jakého 

důvodu si danou form u práce vybrali. Další část se bude týkat výhod a nevýhod, které 

pracující z dom u se svým zaměstnáním spojují. Závěrečné téma analytické části se orientuje 

na otázku oddělování sfér soukrom í a práce v prostoru dom ova u jednotlivých 

respondentů a respondentek. Kapitola je zaměřena na to, v čem jsou hlavní potíže 

s nalézáním hranic mezi jednotlivými sférami a jaké jsou naopak techniky, pom ocí kterých 

se to daří. Všechny tyto aspekty jsou zkoumány vždy z pohledu rodiny i práce a také se 

zřetelem k rozdílným vlivům práce z dom u na muže a ženy. Poslední část práce, věnovaná 

závěrům, shrnuje výsledky teoretické studie i praktického výzkumu.
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2. Teoretický pohled na změny pracovního trhu v západních 

společnostech

Stejně jako m noho m oderních fenom énů, tak i současné chápání práce se zrodilo 

v devatenáctém století. Práce, která byla do té doby vnímána negativně - jako činnost 

určená otrokům  a poddaným , se postupně m ění na ceněnou aktivitu, které se m ohou 

věnovat i lidé výše postavení. M ění se žebříček hodnot lidí a práce se přesouvá směrem 

vzhůru. Pracovně silně vytížení podnikatelé a zvláště ti, kteří se k bohatství dostali „od 

píky“ , si najednou zasluhují úctu společnosti, na rozdíl třeba od šlechty, která se se svým 

zděděným majetkem, jež dostala „do vínku“ , pomalu ztrácí ze společenského výsluní. Ve 

stejné době probíhá i další proces související s prací a jejím postavení v životě lidí, tím je 

oddělování sféry pracovní a soukromé. V dřívějších dobách neexistovala hranice mezi 

světem práce a světem doma, obě sféry existovaly na jediném místě. Snad až s masivním 

nárůstem  byrokracie se fenom én zaměstnání mimo bydliště stává čím dál tím víc častým, až 

se z něj nakonec stane norma [Beck 2004: 221]. Život v éře industrializace se tak dostává 

do bipolárního prostoru souřadnic výdělečné práce a rodiny, přičemž práce získává výsadní 

postavení v životě společnosti.

Můžeme říci, že životní dráhy ve společnosti, která vznikla v devatenáctém  století, 

zůstávaly pom ěrně unifikované, stabilní, s nízkou heterogenitou. M ěnit zaměstnání 

několikrát za život, stěhovat se kvůli práci či m ěnit rodinné uspořádání nebývalo až do 50. a 

60. let dvacátého století zvykem. V sedmdesátých letech se situace pom alu mění a životní 

dráhy jednotlivců se rozrůzňují a více člení. Sociologové začínají mluvit o procesech 

individualizace, diferenciace nebo pluralizace životních drah [Berger, Steinmuller, Sopp 

1993: 44], Co způsobuje tyto společenské procesy? Některé teorie spojují zmíněné procesy 

odehrávající se v m oderních společnostech se změnami na trhu práce, ve způsobech 

zaměstnávání a v pracovním životě jako celku. Zm ěny odehrávající se v pozdním  

kapitalismu se netýkají jen skladby povolání a průmyslu, ale také sociálních podm ínek 

pracujících [Brown 1990: 301]. Zm ěny ve struktuře zaměstnání v poválečném  období se 

odrážejí v rozpadající se rovnováze mezi manuálními a nemanuálními zaměstnáními, mezi 

službami a průmyslem, ale také v postupném  mizení tradičního průmyslu, v masovém 

šíření informačních a komunikačních technologií, vstupu žen na trh práce, stejně jako v 

nárůstu počtu pracovních míst se zkrácenou pracovní dobou [McRae 1997: 395]. Všechny 

tyto faktory v dlouhodobém  hledisku m ění životní dráhy a biografie jednotlivých aktérů, 

které se stávají individualizované a volené. Místo předem  daných norem  a sociálních rolí se 

všechny nové situace vyjednávají mezi individui.
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V teoretické části diplomové práce je téma práce z dom u zasazeno do širšího 

kontextu změn trhu práce a pracovního života. Zároveň se pokusím  vyložit danou 

problem atiku z mikroperspektivy jednotlivých aktérů, kteří přijali tento způsob práce za 

vlastní. N a literatuře dostupné k tém atu ukáži, jaké výhody a nevýhody tento styl práce 

přináší, jak se s ním  rozdílně vypořádávají muži a ženy, jak si organizují svůj pracovní a 

soukromý život.

Ulrich Beck je jedním z autorů, kteří spojují svou vizi m oderní společnosti se 

změnami na pracovním  trhu, ale také s uvolněním tradičních sociálních vazeb, zejména 

těch rodinných [Beck 2004: 223]. Podle něj tím, že zaměstnání i rodina přichází o své jistoty 

a ochranné funkce, lidé ztrácejí tradiční vnitřní páteř života, což může vést k dalekosáhlým 

procesům  zasahujícím celou společnost a její principy, nejen ke změnám  profesní a 

kvalifikační struktury. I ostatní autoři zabývající se individualizací společnosd se většinou 

shodují na tom, že tento proces v sobě zahrnuje jak pozitivní, tak negativní stránky. 

Kupříkladu Harriet Bradley upozorňuje na to, že nové trendy trhu práce vedou ke dvěma 

důsledkům pro rozdílné skupiny -  může se jednat o vyšší míru svobody, kterou lze 

kreativně využít; opačným důsledkem zase může být vzrůst nejistoty jak pro jednotlivce, tak

i pro společnost [Bradley 1999]. Francpois de Singly však zastává názor, že lidé jsou ochotni 

tato rizika a nejistoty podstupovat, protože svoboda, která je za to v individualizované 

společnosti čeká, je pro ně větší hodnotou než stabilita a jistoty tradiční společnosti bez 

m ožnosti zvolit si svou osobní biografii [Singly 2003, cit. dle D udová, Vohlídalová 2005].

Rád zaměstnání, který se ustavil v devatenáctém století, byl charakterizován 

značnou standardizací ve třech dimenzích: v oblasti pracovního práva, místa výkonu práce 

a ve struktuře pracovní doby. Zcela samozřejmou věcí se tak pro nás stalo, že práce je 

vykonávána mimo domov, nejčastěji ve velkých (podnikových) organizacích, se kterými 

jsou lidé v zaměstnaneckém pom ěru s dlouhodobou pracovní smlouvou. Jako časové 

organizační měřítko uplatňované nejen při plánování a investicích pracovní síly v podniku, 

ale i v kontextu individuálních biografií dodnes přetrvává jednotná norm a celodenní práce 

po celý život. Takovýto systém práce a zaměstnanosti vytvořil základní kategorie našeho 

vnímání světa a schémata, která jsou v nás stále velice silně zakořeněna a formují naše 

jednání. Určují kupříkladu hranice v prostoru i čase mezi tím, co je vním áno jako práce 

nebo ne-práce, tedy soukromí, rodina, volný čas, ale také vytváří sociální a právní kategorie 

jako zam ěstnanost nebo nezam ěstnanost, stejně tak i dichotomie pracoviště a domova, 

placené práce ve veřejné sféře a neplacené domácí práce apod. [Beck 2004: 223]. V 

posledních dvaceti letech se však odehrály zásadní změny ve sféře práce, zaměstnanosti, 

průmyslu a obecně ve společnosti, které podstatně rozvolňují dané hranice a stereotypně
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vním an é představy o tom, co to znamená chodit do práce, vydělávat peníze v zaměstnání 

atd. Přechod od celodenního, stabilního zaměstnání převážně m anuálního charakteru 

směrem k částečným úvazkům ve službách přinesl zásadní změny ve struktuře pracovního 

trhu. Trhy práce ve vyspělých zemích s převahou sektoru služeb, kde dominuje 

segregovaná ženská pracovní síla, preferují krátkodobé pracovní smlouvy nebo zkrácené 

úvazky natolik, že se někdy mluví i o „ekonomice zkrácených úvazků“ [Bradley 1999]. Svět 

práce tak dospěl k tém ěř opačném u pólu než na jakém byl na začátku dvacátého století a 

stal se diferencovanější, heterogennější, fragmentarizovaný a diverzifikovaný nebo také 

flexibilní [Reimer 1998: 116].

Původní standardizovaný systém plného zaměstnání začal ztrácet své pevné rysy a 

soudržnost podkopáním  základů svých třech pilířů, tedy pracovního práva, pracoviště 

odděleného od dom ova a pevné pracovní doby. Tím  se uvolnil prostor pro šíření nových 

pluralizovaných a flexibilních forem neúplného zaměstnání. V  osmdesátých letech se jako 

reakce na měnící se podmínky v ekonomice a na trhu práce objevuje koncept flexibilní 

firmy. Flexibilní firma se snaží dosáhnout tří zdrojů flexibility. Prvním  z nich je flexibilita 

numerická, která představuje schopnost změnit velikost pracovní síly rychle podle 

požadavků trhu a zákazníků. Dále se jedná flexibilitu funkční, což znamená um ět měnit 

organizaci a úkoly pracovníků v závislosti na potřebách trhu, technologií nebo podle 

politiky podniku. Třetím  typem je flexibilita finanční, která je jakýmsi derivátem numerické 

a funkční a ukazuje míru, do které struktura plateb kopíruje předchozí dvě změny [Brown 

1990: 314],

Num erické flexibility je m ožné dosáhnout několika způsoby. M ožností může 

být existence skupiny pracovníků bez dlouhodobých smluv. Tato skupina bývá tvořena 

lidmi pracujícími na částečný úvazek, na krátkodobé smlouvy nebo sdílející jedno pracovní 

místo. Dalším typem numerické flexibility může být hledání zdrojů m im o firmu, nejčastěji 

skrze další společnosti jako subdodavatele, specialisty s živnostenským listem (na volné 

noze) nebo pracovníky z dom u [Brown 1990: 315]. Existuje také velké m nožství variant, 

jak lze práci na dálku provádět. V oblastí prostorové dekoncentrace práce se můžeme 

setkat s různými formami, od uvolnění předpisů regulujících pobyt na pracovišti, přes nové, 

difúzně rozptýlené sítě týmů a pracovních oddělení, až po vyčlenění a plnění určitých 

dílčích funkcí form ou částečné nebo úplné práce doma. Ve Spojených státech, kde je práce 

na dálku nejrozšířenější, existují i takové modely, jako jsou pracovní centra vybudovaná v 

blízkosti bydliště několika pracovníků, kteří tam denně docházejí, ale přitom  se nejedná o 

centrálu společností, která sídlí v centrech měst, zatímco co tyto pracovní jednotky jsou 

nejčastěji umístěny na předm ěstích [Gibbon, Blackwell, Dominici, D em erath 2002: 76]. 

Zároveň s definováním pojm ů jako je numerická a funkční flexibilita je nutné vymezit i tři
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roviny práce, které m ohou nabývat flexibilních forem. Jedná se o flexibilitu časovou, místní 

a flexibilitu právního základu pracovního vztahu. Dalším zdrojem flexibility m ůže být také 

kom binování několika zaměstnání nebo zdrojů příjmu u jediného zaměstnance, které je 

stále značně rozšířené v postkomunistických zemích [Wallace 2003: 775],

Jak již bylo zmíněno výše, tento systém zaměstnání, který nahlodává tradiční 

formu práce, s sebou nese jak pozitivní, tak negativní důsledky. Podle některých autorů, 

jako je Ulrich Beck, v novém  systému převládají výrazně negativa [Beck 2004: 226 - 227]. 

Flexibilizaci pracovní doby Beck spojuje především s riziky, která zam ěstnancům  přináší. 

U pozorňuje na její negativní vliv na příjmy, které jsou u jiného než klasického, tedy 

standardního zaměstnání nižší. Dělení pracovní doby je totiž vždy doprovázeno 

přerozdělováním  příjmů, sociálního zabezpečení, šancí v povolání a postavení v podniku a 

to vše směrem  dolů, ve smyslu kolektivní degradace. Flexibilizace vytváří nové sociální 

nejistoty a nerovnosti a to i pro ty, kteří ji sami vyžadovali. Pojí se také s většími 

zdravotním i a psychickými riziky pro zaměstnance, kteří takovým způsobem  pracují.

Flexibilizace práce má v současné době m noho příznivců, ne všichni si ale plně 

uvědomují její rizika a negativa [Beck 2004: 229 - 231], K  stoupencům  patří ženy a zejména 

mladší zaměstnanci, kteří si od flexibilizace pracovní doby slibují lepší sladění práce v 

rodině a dom ácnosti s výdělečnou činností nebo větší suverenitu po stránce časové; dále 

podniky, které odkrývají v novém  organizačním využití pracovní doby netušené zdroje 

produktivity; ale i státní instituce, které využívají principů flexibilizace k řešení 

nezam ěstnanosti tím, že nedostatek práce přerozdělí „po troškách“ mezi větší m nožství 

lidí. Zam ěstnanci jsou tak lákáni vidinou výhodnějších řešení své situace, často se jedná o 

kombinaci práce a rodiny, a nevidí, že jsou podniky a státními institucemi vtahováni do 

smyčky nám ezdní práce, která již tém ěř zanikala, ale flexibilní a pluralizované formy 

zaměstnání ji znovu oživují. Beck předvídá, že dojde k rozdvojení trhu práce v závislosti na 

standardizovaných a nestandardizovaných norm ách nasazení pracovní síly - v časovém, 

sociálně-právním a prostorovém  ohledu.

V novém  systému práce se také zásadním způsobem  mění vnímání 

nezam ěstnanosti, která byla v systému celoživotní, celodenní práce radikální alternativou 

zaměstnání. Beck odhaduje, že v novém  rizikovém řádu flexibilního, pluralizovaného, 

decentralizovaného neúplného zaměstnání už m ožná nebude problém  nezam ěstnanosti 

existovat. N ezam ěstnanost se integruje do struktury zaměstnání, ovšem vým ěnou za 

generalizaci nejistot spojených se zaměstnáním, které starý jednotný systém plného 

zaměstnání spjatý s industriálni společností v tom to smyslu neznal. Flexibilita, podle Bečka, 

přináší zam ěstnancům  více nevýhod než poskytuje výhod, pracovníci tak vyměňují trochu 

svobody získané ve vztahu k práci za nové tlaky a materiální nejistoty [Beck 2004: 228].
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N ezam ěstnanost sice mizí, ale zároveň se znovu objevuje v nových rizikových formách 

neúplného zaměstnání. To znamená, že dochází k dvojznačnému, rozporném u vývoji, kde 

výhody a nevýhody jsou navzájem neoddělitelně propojeny.

Tem ný obraz m oderní společnosti, který nám Beck předkládá, je však možné 

poněkud modifikovat a nalézt v něm  i některé svědě odstíny, podívame-li se zvlášť na 

jednotlivé společenské skupiny a důsledky pro ně vyplývající. Některé autorky, jako je 

kupříkladu Carol Ekinsmyth, upozorňují na rozdílné dopady flexibility práce na různé 

sociální skupiny, muže a ženy i na různé typy zaměstnanců, které Beck do jisté míry přehlíží 

[Ekinsmyth 1999: 353-354]. Jedná se především o pracovníky ve spodní části hierarchie 

trhu práce, pro které jsou riziko a nestabilita pojmy, které charakterizují jejich současnou 

pozici. Zam ěstnanci se snaží přijímat nejistoty v pracovním  životě, aby se tím vyhnuli 

problém ům  v jiných oblastech, např. v rodině. Na druhou stranu existují i kladné přínosy 

flexibilního zaměstnání. Ekinsmyth upozorňuje na pozitivní vnímání flexibility i rizik ve 

skupině kvalifikovaných profesionálů, kteří riziko nevnímají jako nejistotu, ale spíše jako 

m ožnou příležitost. Jsou to lidé, kterým nevadí se pohybovat v nestabilním  prostředí 

pracovních trhů, ale naopak toho dovedou využívat k vlastnímu prospěchu. M ůže se jednat

o novináře, počítačové specialisty, ale i některá svobodná povolání.

2.1 Změny pracovního trhu a genderové vztahy

Velké rozdíly vznikají vlivem měnícího se trhu práce i mezi muži a ženami. Ženy 

jsou těm ito riziky znevýhodňovány více než muži. Jsou to častěji právě ženy, které si 

vybírají riziková povolání s pohyblivou pracovní dobou, částečnými úvazky nebo 

nestandardním  typem pracovní smlouvy. Ženy jsou v m oderní společnosti segregovány do 

méně kvalifikovaných odvětví, do sfér níže symbolicky i finančně hodnocených ve veřejné 

sféře placeného zaměstnání a tím zůstávají podřízené [Crom pton 1998: 129]. Situace 

v těchto odvětvích se m im o výše zmíněné vyznačuje také nižší stabilitou pracovního 

pom ěru, ženy jsou častěji propouštěny. Některé výzkumy dokazují, že částečný úvazek trvá 

v prům ěru asi jen jednu desetinu toho, co je běžné pro zaměstnání klasického typu [Allen, 

Henry 1997: 182]. To má dopad na jejich sociální zabezpečení, výši důchodů apod.

Sociologické teorie tento stav vysvětlují různými způsoby. Jedním  z nich je 

preferenční teorie Catherine Hakim. Hakim upozorňuje na to, že ani zásahy do pracovního 

práva ve prospěch žen nedovedly výrazně zvýšit jejich podíl v  některých typicky mužských 

povoláních. Ukazuje se, že i přes výrazné změny sociální, ekonomické a politické v 

západních společnostech zůstávají pozice žen na trhu práce horší než m užů [Hakim 1991:
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102]. Hakim tento stav vysvětluje svobodným  rozhodnutím  žen pracovat právě na těchto 

pracovních místech. M éně žen totiž dává větší hodnotu práci než rodině a soukrom ému 

životu. Jejich motivace jsou spíše v oblasti pohodlí a jednodušší práce beze stresu než ve 

vysokém platu a kariéře. Catherine Hakim proto navrhuje zacházet se ženami jako se 

dvěma rozdílnými skupinami. Jeden typ žen se svými hodnotam i, cíli a strategiemi podobá 

mužům, zatímco druhá skupina je tvořena spíše ženami, které vidí svou realizaci v rodině, 

péči o děti atd. [Hakim 1991: 113]. Existuje ale ještě třetí skupina žen, jejichž hodnoty leží 

někde mezi základními dvěma skupinami. Tyto ženy se pokoušejí kom binovat práci a 

rodinu skrze nejrůznější nástroje sociálních a veřejných politik, pom ocí flexibilních 

pracovních míst atd.

Proti preferenční teorii Catherine Hakim se postavily další dvě autorky, Rosemary 

C rom pton a Fiona Harris, které jí vyčítají zejména to, že nevysvětluje, na čem je založena 

volba žen rozhodnout se pro  určitou životní strategii. K rom ě osobních preferencí uvádějí 

především  společenské daky a podmínky, které častokrát m nohem  silněji ovlivňují životní 

dráhy žen i m užů [Crompton, Harris 1998]. Nelze totiž předpokládat, že tak velké procento 

žen by si vybíralo hůře placená a m éně atraktivní pracovní místa dobrovolně, jen aby se 

mohly nadále starat o rodinu. Harris a Crom pton kritizují rozdělení žen na dvě (resp. tři 

skupiny, třetí je kom prom isem  prvních dvou) skupiny podle Catherine Hakim. To podle 

nich dostatečně nepopisuje heterogenní životy žen. Stejně jako Hakim  hovoří o dvou 

skupinách žen, které jsou primárně zaměřeny buď na práci nebo na rodinu, ale dále je člení 

a přidávají i další typy žen. Tím  vzniká poněkud plastičtější obraz životních voleb žen. 

První ze skupin je nazvaná „dom ácnost především “, ta sdružuje ženy, které dávají přednost 

domácímu životu a orientaci na rodinu. Proti nim stojí ženy „kariéristky“ , ty můžeme dále 

rozdělit do dvou podskupin: na ty, které si vybraly kariéru z nutnosti (svou životní strategii 

si zvolily pod  nádakem okolností např. po rozvodu nebo v ekonomické krizi) a na ty, pro 

které je kariéra svobodnou volbou. Ty považují kariéru za důležitější než rodinný život, 

v m noha případech nemají děti, a pokud ano, často je vychovávají jiní příbuzní nebo 

najímané služby. Mezi těmito dvěma póly existují ženy, které se snaží skloubit obě role 

současně. I zde vidíme odlišné strategie, některé ženy odmítají jakékoliv kompromisy a 

usilují o pozici jakési „superženy“ , která perfektně zvládá obě sféry. D ruhé skupině jde 

spíše o to, zvládnout obě role bez problém ů, neusilují o to vynikat v některé oblasti nad 

průměr. Svobodná rozhodnutí žen v evropských zemích komplikuje také patriarchální 

m odel muže živitele, který se výrazně odráží v podobě celé řady institucí, ale také 

v rodinných politikách vlád a tím do jisté míry určuje i meze, ve kterých se m ohou 

odehrávat životní volby žen i mužů.
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Ženy nemůžeme pojímat jako hom ogenní skupinu také se zřetelem k jejich 

různém u třídnímu postavení. Harriet Bradley upozorňuje na fakt, že ženy z vyšších 

sociálních tříd mají výhodu ve formě kulturního a ekonom ického kapitálu, který jim 

pom áhá zlomit vliv genderové segregace na trhu práce [Bradley 1999]. Jsou to ženy 

s vyšším vzděláním nebo ekonomicky silným rodinným  zázemím, které překonávají 

stereotypy tradičně vztahované k ženské pracovní síle a uplatňující se i na vyšších řídících 

pozicích nebo v odvětvích, ve kterých dominují muži. Vzhledem  k tom u, že žen, které 

dokázaly přem oci genderové bariéry na trhu práce, přibývá, může docházet k obratu 

v tradičních genderových vztazích jak na pracovištích, tak v rodinách. Výraznější zapojení 

žen na trhu práce i v jeho vyšších hladinách pak vede v některých dom ácnostech 

k přehodnocování rozdělení domácí práce a péče o děd. To s sebou může vést k 

negativním důsledkům předeším v podobě vyšší rozvodovosti. V  některých rodinách, kde 

už neplatí tradiční rozdělení práce v rodinách a muži již nem ohou stát v pozici jediných, ale 

dokonce ani hlavních živitelů rodin, se objevuje problém  zvaný „krize maskulinity“1. Tento 

stav pak m ůže vést k tomu, že vzrůstá počet neúplných rodin se ženou v čele.

Důsledky nových pracovních forem  jsou odlišné pro m uže a ženy. Flexibilní 

pracovní formy jsou ženami obvykle chápány jako výhodné, protože jim um ožňují lépe 

sladit nároky práce a rodiny. Rosemary Crom pton upozorňuje na to, že muži využívají 

flexibilní pracovní opatření v m nohem  menší míře než ženy. Tím  dochází k prohlubování 

rozdílů mezi ženami a muži. Jsou to totiž soukrom é a rodinné důvody, kvůli kterým si ženy 

vybírají flexibilní pracovní uspořádání. Tím jsou i nadále svazovány se soukrom ou sférou a 

je tím znova potvrzován a utužován gender kontrakt2. Ženám  je „um ožněn“ systém práce, 

který je citlivější k jejich rodinným  „povinnostem “, z čehož ovšem vyplývá, že tyto 

povinnosti pak leží převážně na jejich bedrech a muži necítí žádný tlak zm ěnit svůj podíl na 

těchto činnostech [Crompton 2002], Původně snad zamýšlené zlepšení situace žen vede 

paradoxně k tomu, že jsou upevňovány hranice mezi ženským a mužským světem 

(kategoriemi genderu) a propast mezi nimi se spíše rozšiřuje. Určitá zaměstnání a typy 

pracovních úvazků nebo právní formy upravující pracovní vztahy se tak stávají „ženskými“ .

1 Ve společnosti existují náznaky, že z genderového hlediska je  stávající definice ženských a mužských 
rolí náročná i pro muže, neboť klade příliš vysoké nároky na jejich výkon v zaměstnání. Navíc stávající 
genderový kontrakt v sobě implicitně zahrnuje vzorce maskulinního a feminního chování, které návazně 
ovlivňuje další sféry lidského života, které vedou k genderovým nerovnostem. Tyto stereotypní vzorce 
maskulinního a feminního chování jsou založené na poměrně specifickém rozdělení moci mezi veřejnou a 
soukromou sférou. V soukromé, a potažmo i emocionální, sféře jsou to tedy i muži, kteří se často cítí 
svázáni společenskými konvencemi [Linková 2000: 1],
2 Gender kontrakt neboli genderová sm louvaje soubor implicitních i explicitních pravidel týkajících se 
genderových vztahů, které ženám a mužům připisují různé povinnosti, hodnotu, práci. Tato nepsaná 
dohoda se mění historicky i geograficky. Daná pravidla se definují na třech úrovních: v rámci norem a 
hodnot celé společnosti; na úrovni institucí - tj. v systému zaměstnání, vzdělání apod.; a v rámci rodiny. 
Termín gender kontrakt zavedla do sociologie Carol Pateman [Pateman 1988]s odkazem k novodobým 
teoriím společenské smlouvy [Křížková 2003: 452, www.feminismus.cz1.

1 1
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Tím  se roztáčí kolotoč vzájemné provázanosti mezi zaměstnáváním žen a zaměstnáními, 

které by měly být více flexibilní, aby odpovídaly požadavkům  žen. Zeny jsou pak i nadále 

chápány jako problematická pracovní síla, která vyžaduje speciální sociální opatření, aby se 

m ohla začlenit do pracovního procesu. O proti m užům , kteří jsou zaměstnavateli vnímáni 

tak, že žádné m im opracovní závazky nemají, pak ženy jen obtížně získávají hodnotově 

stejný status zaměstnance jako mají muži.

Ekinsmyth se snaží ukázat, že pozdní m odernita ve sféře zaměstnání pro 

profesionály přináší více příležitostí, než jich uzavírá. Riziková společnost tak může být 

vnímána jako lepší, ale jen pro ty, kteří se dovedou s rizikem vyrovnat a kteří dovedou 

aktivně konstruovat své biografie [Ekinsmyth 1999: 355]. Neplatí rozdělení na vítěze a 

poražené, ale spíše na ty, kteří využijí nebo nevyužijí nejistoty, na ty, kteří jsou odsouzeni k 

nejistotě a ty, kteří jsou odsouzeni k příležitostem. Různé skupiny lidí se tak štěpí podél 

dílčích os jako je gender, vzdělání, třída, místo bydliště a další na kategorie s menším či 

větším rizikem. Jeden z hlavních rysů rizikové společnosti, individualizace, tak rozhodně 

není výsledkem svobodného výběru jednotlivých aktérů.

2.2 Flexibilní pracovní uspořádání v ČR

V zemích Evropské unie fungují nové formy práce již od osmdesátých let a 

v posledních letech se opatření na jejich podporu stávají i součástí sociálních politik, jejichž 

cílem je lepší sladění práce a rodiny. V procesu harmonizace evropského a českého práva se 

programy na podporu nových forem  zaměstnávání staly také součástí českého pracovního 

práva, ale praktické zavádění nových způsobů zaměstnání jako je pružná pracovní doba, 

práce na snížený úvazek, sdílení pracovního místa apod. je na českém trhu práce stále velmi 

pom alé a podíl takových forem zaměstnání zůstává minimální [Hašková, Linková 2002: 27- 

28]. N aopak převládá způsob práce, který je k rodině spíše „nepřátelský“ , tedy dlouhá 

pracovní doba překračující evropský prům ěr s m nožstvím  přesčasů, což se zvlášť silně 

projevuje u m anažerů a lidí na vyšších řídících pozicích. Přesto je většina lidí (jedná se asi o 

tři čtvrtiny) s uspořádáním  své pracovní doby spokojena. Méně jsou spokojeni ti, kteří 

nejsou schopni sami ovlivňovat podm ínky své práce, kteří mají nižší plat apod. [Hašková, 

Linková 2002: 30-31].

1 přes komplikace, které flexibilita přináší, můžeme chápat situaci zaměstnanců a 

zaměstnankyň v západní Evropě (z hlediska m ožnosti zvolit si svůj styl práce) jako lepší.

V evropských zemích se postupně zvyšuje m nožství lidí, kteří pracují v nějaké flexibilní
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formě zaměstnání. V severní a západní Evropě se od osmdesátých let rozvíjí flexibilní 

zaměstnávání a to bud’ pod vlivem státu nebo samotných firem. V současné době zde 

existují individualizované formy flexibility, které se snaží co nejvíce přizpůsobit konkrétním  

potřebám  zaměstnanců. V zemích střední a východní Evropy se flexibilita během 

devadesátých let odehrávala spíše na straně firem než zaměstnanců, které většinou 

znevýhodňovala, než že by jim přinášela nové m ožnosti, jak lépe uspořádat pracovní a 

rodinný život [Wallace 2003: 774-5]. Kupříkladu pružná pracovní doba se zavádí většinou 

kvůli zájmům zaměstnavatelů, kteří chtějí maximálně využít provoz a životnost strojů, než 

že by se jednalo o snahu ulehčit zam ěstnancům  a zaměstnankyním harm onizaci rodiny a 

práce. Celkově m ůžem e říci, že pro dané období není m ožné v těchto zemích hovořit o 

jakékoliv státní politice flexibility na trhu práce. Probíhala zde spíše spontánní flexibilizace 

ve formě změn pracovních míst či profesí, sebezaměstnávání nebo příležitostných výdělků. 

Některé tyto nové formy práce se odehrávaly ve sféře šedé ekonomiky s negativními 

dopady na zaměstnance. S rozvíjením pracovního práva a politik spojených s trhem  práce 

se pak tyto nové formy přesouvaly z šedé ekonomiky do té oficiální.

T rh  práce v ČR reaguje v současné době jen velmi pozvolna na požadavky 

zam ěstnanců ohledně flexibilních forem  výkonu zaměstnání kvůli sladění práce a rodiny 

pro ně výhodnějším způsobem. Kupříkladu asi polovina žen by chtěla v období 

předškolního věku dítěte pracovat na částečný úvazek. Podaří se to však pouze necelým 

deseti procentům  všech zaměstnaných žen. Práce na částečný úvazek s sebou ovšem nese 

celou řadu nevýhod, kvůli kterým od nich m nohé ženy nakonec upouštějí. Jedná se 

především o nepom ěrné snížení platu a pracovních povinností. Zeny mají obvykle nižší 

plat než by měly m ít v pom ěru k celkovému úvazku. Navíc je tato forma práce spjata 

s častými přesčasy, které nejsou adekvátně odměněny zvýšením platu nebo náhradním  

pracovním  volnem. Situaci komplikuje často i špatná m ožnost dopravního spojení na 

pracoviště, dojíždění je navíc finančně nákladné a při zkráceném  pracovním  úvazku 

odčerpává značný podíl vydělaných peněz. Přes komplikace, které to pro  ně znamená, 

matky s malými dětmi, studenti nebo ženy nad 50 let, které tím to způsobem  chtějí řešit 

riziko nezam ěstnanosti v  předdůchodovém  věku, stále preferují zkrácené úvazky, které 

s sebou kromě individuálních nevýhod nesou i strukturální komplikace. Ty spočívají v tom, 

že dochází ke znovupotvrzování stereotypů, které se vážou k ženám na trhu práce. Utužuje 

se tím stereotyp ženy — matky a otce — živitele, ženy jsou segregovány do určitých odvětví a 

nadále chápány jako ty, které vyžadují speciální opatření ze strany zaměstnavatelů, aby 

mohly zvládat i povinnosti, které s prací nesouvisí [Maříková 2002].

Kom parativní výzkum flexibility na pracovním  trhu v osmi evropských zemích 

ukázal rozdíly v  tom, co znamená flexibilita práce pro muže a co pro ženy [Wallace 2003:
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779-80]. Nejčastěji se pod pojm em  flexibilita rozum í práce na zkrácený úvazek a 

příležitostná práce -  oba tyto typy jsou nejčastěji vykonávány ženami. Další druh 

flexibilního pracovního uspořádání -  sebezaměstnávání, drobné podnikání apod. - je 

většinou sférou mužů. Odlišné jsou také údaje pro m uže a ženy v odpovědích na otázku, 

nakolik jsou oni sami schopni mít kontrolu nad tím, kde a kdy budou pracovat. Zřejmě 

nepřekvapí, že jsou to ženy, které m ohou jen obtížně rozhodovat o své pracovní době a 

místu práce, většinou za ně tato rozhodnutí činí zaměstnavatelé. Počet lidí, kteří pracují 

v nějaké form ě zaměstnání s flexibilní pracovní dobou, je v České republice pom ěrně 

vysoký — 14,1 procent. M ožnost volit si alespoň částečně pracovní dobu je v ČR chápáno 

jako výhodná forma zaměstnání, která zaměstnává vyšší profesionály. Tom u by odpovídaly 

i výsledky výzkumu, podle kterých většinu „flexibilních“ pracujících v ČR tvoří muži 

s vyššími příjmy [Wallace 2003: 783]. V  oblasti flexibility pracovního místa se český 

pracovní trh pohybuje v evropském prům ěru s asi deseti procenty lidí, kteří pracují 

převážně z dom ova a asi 40 procenty těch, kteří dojíždí do práce do vzdálenější lokality. Asi 

stejný podíl pracujících chodí do zaměstnání v místě bydliště. Nejvíce rozšířeným řešením 

sladění práce a rodiny v České republice je pružná, klouzavá pracovní doba, kterou využívá 

asi jedna pětina zaměstnaných. Obvykle ji využívají zaměstnanci ve státní nebo veřejné 

správě a také v menších podnicích. Další nestandardní formy práce jako je stlačený 

pracovní týden, sdílení pracovního místa, ale i práce doma nejsou na českém trhu práce 

příliš obvyklé a zaměstnavatelé k takovýmto řešením přistupují zřídka, obvykle zejména 

v případech, kdy se to hodí jim [Maříková 2002: 70-72].

A jaké je postavení práce z dom u v českém prostředí? Celkově se jedná o velice 

nízký počet lidi, kteří pracují z domova, údaje hovoří o 4 procentech zaměstnaných. Asi tři 

čtvrtiny z nich jsou muži pracující v malých firmách ve velkých městech. Podle výzkumů, 

které se zabývaly flexibilními formami výkonu zaměstnání, mezi profese, které pracují 

z domova, nejčastěji patří administrativní činnosti (účetní, právníci, překladatelé, 

projektanti, učitelé, vědečtí a odborní pracovníci), dále se jedná o jednoduché m ontážní 

práce (balení, výroba upom ínkových předmětů), mezi pracujícími z dom ova se vyskytují i 

švadleny a šičky. Nejvíce se práce z dom ova vyskytuje u podniků s malým počtem  

zaměstnanců. Kupříkladu podniky s 0 až 9 zaměstnanci nabízí práci dom a s počítačem  ve 

42 procentech [Polívka 2000 cit. dle Hašková, Linková 2002: 37]. Nejvýraznější překážky 

bránící většímu rozšíření práce z dom ova jsou podle českých m anažerů „nedostatek 

přidělovaných podnikových prostředků“ a „technofobní zaměstnanci i koncoví uživatelé“ . 

Zásadní nevýhoda se váže k omezení sociálních kontaktů, které jsou spojeny s pracovním 

prostředím. V ČR je totiž sociální aspekt práce vysoce ceněn vzhledem  k zániku kom unitní 

kultury, církevních spolků apod., jejichž sociální funkce byly nahrazeny sociálními vztahy
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na pracovišti. K rom ě ztráty pracovních kontaktů patří k největším problém ům  spojených 

s prací na dálku velice dlouhá pracovní doba. Více než jedna tředna respondentů uvádí, že 

pracuje 44 až 50 hodin týdně [Polívka 2000 cit. podle Hašková, Linková 2002: 37].

N a současném  českém trhu práce převládá nálada skeptická vůči novým 

pracovním  uspořádáním. To je dáno jednak nutností dvoupříjmové rodiny, ale také 

konzervativností zam ěstnanců i zaměstnavatelů, stále preferujících práci na plný úvazek a 

zároveň se bránících zvýšené agendě spojené s novými formami zaměstnání. Zaměstnanci 

zase usilují spíše než o kratší dobu strávenou na pracovišti a více času s rodinou o 

maximální příjmy, které jim netradiční formy výkonu práce obvykle nem ohou přinést 

[Křížková 2003].

2.3 Vznik a rozvoj práce z domu pomocí komunikačních technologií

Mezi skupinu zaměstnanců, která by měla být schopna využít m ožností, které 

pracovní trh reflexivní modernity nabízí a povznést se nad hladinu rizik, by měli patřit i 

počítačoví profesionálové, kteří svou práci vykonávají převážně z domova. Jsou to vysoce 

kvalifikovaní profesionálové a profesionálky, kteří působí v dramaticky se rozvíjejícím 

sektoru a m ohou si být pracovním  místem, i přes narůstající konkurenci, pom ěrně jisti. 

Podívejme se nyní na kořeny práce z domu, její obecné charakteristiky i specifika, která má 

pro danou kategorii povolání.

Nejdříve se pokusíme vymezit a definovat kategorii lidí pracujících z domova. 

Zásadní je fakt, že nám  půjde zejména o ty, kteří pracují z dom ova (případně kdekoliv 

m im o obvyklé pracovní místo) a využívají přitom  telekomunikační technologie pro spojení 

se zaměstnavatelem, klienty, spolupracovníky nebo pro přístup do elektronických sítí 

zaměstnavatele. T ento způsob zaměstnání se podstatně liší od takových zaměstnání, které 

byly především v minulosti, ale i dnes vykonávány z domova. Může se jednat zejména o 

nejrůznější řemeslníky, kteří pracují ve své dílně, která je přím ou součástí bydliště nebo je 

na ně bezprostředně napojena (ševci, kováři, pekaři, krejčí apod.) Takováto zaměstnání 

přetrvávají až do současnosti, zároveň existují i různé manuální činnosti, které m ohou 

zaměstnanci vykonávat z domu. Klasickým příkladem by snad m ohlo být lepení obálek, 

m ontování drobných součástek nebo výroba upomínkových předm ětů. Rozdíl mezi těmito 

typy zaměstnání a těmi „m oderním i“ je především ve využívání, resp. nevyužívání 

kom unikačních technologií jako běžné součásti práce. Za námi zkoumaný typ zaměstnání
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není m ožné považovat ani práci z domu, kterou lidé vykonávají po běžné pracovní době. 

Tedy kupříkladu nedodělané pracovní úkoly, které si pracovníci „nosí dom ů“ .

Jsou to právě m oderní vyspělé telekomunikační technologie, které odlišují 

„telework“ od běžného „hom ew ork“ . Anglický termín telework je obvykle definován velice 

úzce. D o této kategorie spadají pouze lidé, kteří pracují čtyřicet a více procent své pracovní 

doby z dom u, využívají komunikační technologie jako je internet, mobilní i běžné telefony 

a mají spíše status zaměstnance než osoby samostatně výdělečně činné [Gibbon, Blackwell, 

Dominici, D em erath 2002: 76, Diam ond, Lafferty 2000:125]. Ve své práci bych chtěla tuto 

definici rozšířit právě z hlediska právního postavení zaměstnanců a zahrnout i ty, kteří 

nepracují v  běžném  pracovním  pom ěru, ale jsou to živnostníci, vykonavatelé svobodných 

povolání, jednatelé miniaturních firem skládajících se často jen z nich samých. Vzhledem k 

tom u, že telework není v  českém prostředí natolik rozšířený, zkoumaná skupina by byla 

pom ěrně nepatrná. Dalším důvodem  m ůže být i to, že český pracovní trh do značné míry 

podporuje uzavírání dohod o provedení práce, najímání lidí s živnostenským listem místo 

se standardní pracovní smlouvu apod. D o této kategorie pak spadají i lidé, kteří pracují 

třeba i jen pro jednoho zaměstnavatele, ale nemají s ním uzavřenou klasickou pracovní 

smlouvu. Jejich životní styl i způsob vykonávání zaměstnání se pak zásadně neliší od 

běžných zaměstnanců a není tudíž třeba tyto skupiny příliš oddělovat.

Za prvního člověka, který začal pracovat z dom u novým  způsobem , bývá 

považován ředitel bostonské banky, který roku 1877 zavedl telefonní linku z banky do 

svého dom u a jeho každodenní přítom nost v sídle banky přestala být nutností [Gibbon, 

Blackwell, Dominici, D em erath 2002: 77]. To, co umožnilo masivnější rozšíření takového 

stylu práce, byl masivní nástup počítačů a informačních technologií. Počítače jsou dnes asi 

80x rychlejší než první IBM počítač a asi 40x levnější. To spolu s obrovským  rozšířením 

internetu, video konferencí, satelitů, digitálních telefonů a dalších technologií udělalo práci 

na dálku m nohem  populárnější a dostupnější. Rozšířením počítačů i do dom ácností se 

stávalo stále obtížněji zdůvodnitelné to, proč by měli zaměstnanci každý den dojíždět do 

práce, když m ohou doma využívat v podstatě to samé vybavení jako v kanceláři [Spinks 

2000: 1923]. V  souvislosti s internetem  se někdy tvrdí, že přinesl „sm rt vzdálenosti“ tedy, 

že sídlo a umístění společnosti přestává mít takový význam jako v minulosti. Příkladem 

maximálního využití tohoto pravidla je právě telework.

S rozvojem  internetu se mění i další aspekty trhu práce: v nové ekonomice 

definované širokým rozšířením inform ačních a komunikačních technologií se také objevuje 

větší poptávka po pracovnících se schopnostm i um ět zacházet s novými technologiemi a 

technikami, zároveň se internet stává místem pro získávání zam ěstnanců i hledání práce, 

vzhledem  k nízkým nákladům na přenos informací. N ové technologie také umožňují
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snadnější zvyšování kvalifikace pracovní síly. Výzkumy dále ukazují, že používání počítačů 

v práci zvedá platy nahoru, což m ůže ovšem souviset také s tím, že internet a jeho 

používání v práci se soustřeďuje mezi zaměstnanci s bílými Hrnečky, zvláště profesionály a 

manažery. T o se také pojí s větším  počtem  odpracovaných hodin, které jsou i lépe placeny 

[Freeman 2002: 288-295]. Internet s sebou přináší i některé rozporuplné důsledky 

v pracovních návycích. Lidé, kteří v práci používají počítač, častokrát pracují i po skončení 

běžné pracovní doby doma na soukrom ém  počítači. Jedná se o vyřizování pracovních 

emailů, dokončování pracovních úkolů večer či o víkendech. N a druhou stranu zase 

většinou platí, že zaměstnanci stráví delší čas během  pracovní doby vyřizováním 

soukromých záležitostí jako je čtení osobních emailů, prohlížení internetových stránek, 

které nejsou spojeny s prací apod.

2.4 Specifika práce z domu, její výhody a nevýhody

Velké množství ekonomů, sociologů, ale i ředitelů firem nebo běžných lidí, kteří 

toužili po lepší organizaci svého pracovního života, se rozhořelo pro  styl práce na dálku, z 

tepla domova. Vyrojilo se obrovské m nožství literatury a nejrůznějších analýz, které 

předvídaly masový nárůst tohoto  stylu práce, viděly jeho slavnou budoucnost a označovaly 

jej jako způsob práce pro 21. století [Hakim 1991: 115]. Přes velké nadšení spojené s prací 

na dálku se nakonec ukázalo, že růst není tak rychlý, jak se předvídalo a že práce z dom u se 

většinovou volbou ještě asi dlouho nestane, pokud vůbec kdy. Mezi m nohým i výhodami se 

totiž stále ukazuje velké m nožství nevýhod, které jen pom alu um ožňují prosazování 

takového konceptu práce.

Proč si zaměstnanci i zaměstnavatelé vybírají tento způsob práce? Ze strany 

zam ěstnanců se většinou jedná o vědom ou volbu, nevybírají si zaměstnání z dom u proto, 

že by nic jiného nenašli. I když rozhodnutí o stylu práce musíme brát do jisté míry jako 

vynucenou volbu tak, jak o tom  hovoří Beck. Podle výzkumu, který prováděla Carol 

Ekinsmyth mezi londýnskými žurnalisty, přisuzuje většina těchto pracovníků velkou 

hodnotu  osobní nezávislosti, která je zřejmě největší výhodou pro ty, kteří si zvolí práci z 

dom u [Ekinsmyth 1999: 356].

V literatuře zabývající se prací na dálku se mezi nejčastěji zmiňovanými výhodami, 

které práce z dom u přináší zaměstnancům, objevuje:
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Lepší m ožnosti skloubení rodiny a práce, lepší m ožnosti starat se o malé či 

nem ocné děti, stejně jako o staré nebo nem ohoucí členy rodiny, čímž se ušetří 

se náklady na péči o děti (nebo jiné členy domácnosti) jinými osobami. M ohou 

se také zlepšit vztahy v rodině, zvláště u m užů lepší vztah k dětem.

Nižší časové i finanční náklady na dojíždění do zaměstnání (ušetří se na 

nákladech za benzín, ale i parkovné v centru), což je samozřejmě výhodou i pro 

ty, kteří do práce dojíždějí, ale mají pak volnější silnice. Dále též snížené náldady 

spojené s prací m im o dom ov (stravování doma a ne v centru města, nižší 

náklady na oblečení do zaměstnání, zvláště jedná-li se o firmu s předepsanou 

kulturou oblékání).

Flexibilní pracovní doba - m ohou pracovat v okamžiku, kdy se cítí nejlépe (brzy 

ráno, v noci), m ohou si dělat přestávky, kdy chtějí. Zam ěstnanci také nejsou 

přerušováni při práci normálními pracovními okolnostm i jako jsou třeba 

porady, které se bezprostředně netýkají jejich činnosti. Celkově m éně stresu než 

v kolektivu na pracovišti, méně rušení za strany kolegů.

Větší míra spokojenosti s prací než u ostatních zaměstnanců

K  výhodám pro zaměstnavatele se řadí:

Nižší náklady na zaměstnance a vybavení pro ně (často mají alespoň částečně 

vlastní technické vybavení, ušetří se drahý prostor sídla firmy nejčastěji v 

centrech měst)

Zvýšená produktivita a motivace zaměstnanců (I oni sami obvykle tvrdí, že 

pracují více, protože je motivuje svoboda a volnost vybrat si, kdy chtějí 

pracovat). M éně časté absence zaměstnanců - ročně si v prům ěru berou o dva 

dny nemocenské méně.

Snížení fluktuace zaměstnanců (To platí třeba i pro ty, kterým se nějakým 

způsobem  změní životní podm ínky nebo soukromý život a chtějí si hledat 

novou práci, která by větší flexibilitou lépe vyhovovala jejich požadavkům, což

- pokud ji už dostatečně flexibilní mají - nemusí. Podobná situace je i v případě 

žen na vyšších manažerských pozicích, které firma nechce zcela ztratit 

v okamžiku, kdy odchází na m ateřskou dovolenou.)

Firma může získat kvalitní pracovníky daleko od svého působiště, kteří se 

nem ohou nebo nechtějí přestěhovat nebo také lidi, kteří jsou nějakým 

způsobem  postiženi a denní dojíždění do práce je pro ně nemožné. Výhodou je 

také m ožnost m ěnit počet pracovníků snadněji, flexibilní personální zajištění.



• Některé zdroje mezi výhody řadí i fakt, že v případě živelné katastrofy, která 

zničí sídlo společnosti, m ůže firma dále plnit své závazky z bydlišť pracovníků, 

kteří byli nebezpečí uchráněni.

Některé odborné články upozorňují na lýhody, které z takového pracovního stylu 

plynou i pro společnost jako celek, případně pro místní komunitu, ve které se takoví pracovníci 

vyskytují častěji:

• Nižší dopravní zatížení v oblasti a také menší znečištění ovzduší

• Decentralizace zaměstnání na předm ěstí a do regionů

•  Pokud v určité oblasti žije více lidí, kteří pracují z dom ova, znamená to oživení

míst, která byla během  pracovních dnů prázdná, bez ruchu a života, m ožné

snížení kriminality

Zam ěřme se nyní na netýhody, které telework přináší jednotlivým aktérům. 

Začněm e zaměstnaná:

• Ztráta pracoviště a kolegů, sociálních vazeb. M ožná osamělost a izolace.

Ztížená komunikace se spolupracovníky, se kterými nemá bližší vztahy.

Redukovaná participace na podnikové kultuře a tím i zpomalený kariérní vývoj. 

Horší přístup k vybavení kanceláře a jejím službám.

• N utnost si vytyčit hranice m ezi prací, péčí o dom ácnost a volným časem, což se

může stát úkolem  nadmíru komplikovaným a m ůže trvat velmi dlouhou dobu,

než si tito pracovníci a pracovnice najdou způsob, jakým to činit.

• Může docházet k problém ům  s workholismem, na druhé straně je zde větší 

nutnost sebekontroly, potřeba donutit se opravdu pracovat.

• Stálá přítom nost na „pracovišti“ , zároveň rozptylování, které narušuje práci 

(ostatní členové rodiny, domácí práce)

• D om ácnost musí být vhodná pro domácí kancelář (v rámci m ožností klidné 

prostředí, vhodný prostor). Vyšší náklady na provoz dom ácnosti

•  Některé studie popírají, že by docházelo ke zvýšení doby strávené s rodinou 

nebo volného času, zvláště v případě, když je zaměstnání založeno na práci 

dlouhé hodiny denně.

• G enderové rozdělení rolí se příliš nemění, ženy dom a mají stále zodpovědnost 

za dom ácnost
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Neiýhody, na které si stěžují zaměstnavatelé, jsou nejčastěji tyto:

•  Ztráta přím é kontroly pracovníků a méně přímých kontaktů s nimi. Vysoké

nároky na vedení firmy pro  řízení těchto zam ěstnanců (Může se stát, že

m anažer musí řídit zaměstnance, kterého vybral, najal, zaměstnal a zaškolil, aniž 

by ho někdy viděl.)

• Snížená organizační flexibilita v případě potíží. Potřeba většího plánování a 

koordinace

•  Komplikace s technickými zádrhely mimo pracoviště

• Zvýšené náklady na zavedení tohoto  způsobu práce

•  Použitelné pouze pro některé typy povolání a některé pracovníky

[Diamond, Lafferty 2000: 118-119], [Mirchandani 2000: 164], [Gibbon,

Blackwell, Dominici, D em erath 2002: 76-78], [Bednarz 2005], [Special Report O n Flexible 

W ork O ptions 2004], [Armstrong 2004], [Kistner 2001], [Mirchandani 1999]

Shrneme-li pro a proti spojené s prací na dálku, ukazuje se, že pro zaměstnance je 

na tom to stylu práce nejpřínosnější volnost, kterou jim dává, m ožnost uspořádat si 

jednotlivé aktivity během  dne, ať už se jedná o koníčky, sport, odpočinek, ale samozřejmě i 

děti a starost o ně nebo nejrůznější akdvity spojené s provozem  dom ácnosti jako jsou 

nákupy, vaření, úklid, jednání s úřady a podobně. N aopak jako jeden z největších problém ů 

se zam ěstnancům  jeví určitá neohraničenost práce od zbytku jejich aktivit. Z tohoto 

hlediska je složitější situace žen, které musí vzdorovat větším  tiakům ze strany zbytku 

rodiny, která od nich často očekává vykonávání domácích prací a péči o ostatní členy 

rodiny. Rodina totiž někdy u ženy nedovede odlišit role v  dom ácnosti od rolí ženy pracující 

z dom ova a obě role ztotožňuje.

2.5 Ženy a muži pracující doma

Způsob, jakým ženy a muži vnímají a prožívají tento styl práce, se značně liší. 

Zeny a m uži mají odlišné motivace pro výběr takové pracovní formy, liší se jejich časové 

režimy, aktivity, kterým se věnují, když nepracují atd. Zkoum aná skupina zaměstnanců v 

oborech spojených s informačními technologiemi je navíc charakteristická tím, že žen je v 

nich jen velmi omezený počet. Podívejme se tedy nyní na specifika, která jsou spojena s 

ženami a muži, kteří pracují z dom ova v oborech spojených s počítači a informačními a 

komunikačními technologiemi (např. programátorky, grafičky, tvůrkyně webových stránek).
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Ačkoliv se již na konci sedmdesátých let ženy mohly objevovat ve všech 

profesích a jejich výběr byl vnímán jako svobodný, o deset let později se ukazuje, že ženy 

stále zůstávají ve svých tradičních profesích a výrazných změn ve svém postavení se 

nedočkaly. N edá se ovšem popřít trend, který v této oblasti existuje a tím je postupné 

prosazování se žen v manažerských a vysoce kvalifikovaných profesích a zároveň snižování 

pom ěru žen v nízko kvalifikovaných oborech. Co se týče profesionálů v oborech IT, je v 

nich stále velmi nízký počet žen, ačkoliv s prvním  objevováním se počítačů a jejich 

využíváním se očekávalo, že program ování a podobná povolání budou spíše dom énou žen, 

vzhledem  k tom u, že se jedná o práci fyzicky nenáročnou, v kancelářském prostředí. 

Zřejmě se předpokládalo, že program átorky se stanou jakýmisi „sekretářkami“ . Situace se 

ale nakonec nevyvinula tak, jak se očekávalo a ženy se v těchto oborech zpočátku 

neprosazovaly vůbec. Jednalo se totiž o technické profese, které byly spojeny s určitými 

specifickými znalostmi a schopnostm i, které byly připisovány m užům . Vždy, když se 

jednalo o práci ve spojení člověk, stroj a specializovaná znalost, byla to práce genderovaná

— mužská. Až později, když se ze specializované profese vyžadující nové znalosti stala práce 

manuální a rutinní, začíná se otevírat i ženám. Masový vstup žen do takových profesí pak 

s sebou nese i snížení statusu takového zaměstnání [Čermáková 1995].

Během dlouhé doby byly nové technologie spojovány s těžkými, umaštěnými a 

hlučnými stroji, tedy předměty, které vyvolávaly asociace s muži a mužským světem. 

Technologie se postupně stávaly součástí mužské identity, až se nakonec staly jejím 

symbolem a zároveň i genderovým symbolem spjatým s dělbou práce ve společnosti [Aina, 

Soriyan 2000: 1913]. Některé autorky pak vidí technologie jako nástroj v rukou mužů, který 

posiluje a rozšiřuje jejich maskulinní nadřazenost. Technické inovace se odehrávají v rámci 

existujících genderových vztahů, které tím dále posilují. Zeny jsou v tom to světle vnímány 

jako ty, které pouze přijímají nové technické vynálezy, které „jim muži vymyslí“ [Cockburn, 

Fůrst-Dilic 1994: 144 cit. podle M oser 1996]. M nohé studie zabývající se vztahem  m užů a 

žen k technologiím ukazují, že v technických profesích se tolik neliší schopnosti a 

vědom osti žen a m užů jako jejich postoje a názory dané socializací ve společnosti. Děvčata 

a chlapci, kteří jsou socializováni do odlišných roli, získávají odlišné schopnosti a postoje, 

které je pak vedou k přijímání odlišných rolí ve společnosti i co se m oderních technologií 

týče. Často jsou slyšet také argumenty založené na odlišné psychické výbavě m užů a žen. 

Zeny mají „jiné“ myšlení, které je opakem m užského „logického“ uvažování, nemají navíc 

schopnost abstraktního myšlení, které je v  těchto oborech tak důležité. Všechny tyto 

faktory omezují m ožnosti žen prosadit se na vyšší místa v nových informačních oborech, 

která pro to  zůstávají v rukou mužů.
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Technologiemi a tím, jak ovlivňují postavení žen a m užů ve společnosti, je 

v poslední době věnována značná pozornost feministicky zaměřených autorů a autorek. 

Výzkum se zaměřuje na nejrůznější témata, jako je používání nových technologií 

v dom ácnostech, vliv technologií na život žen v rozvojových zemích apod. Nás bude 

ovšem nejvíce zajímat téma role technologií v  pracovní oblasti a také vliv informačních 

technologií na vznik nových sociálních forem. Literatura k daném u tém atu se převážně 

zabývá negativními dopady m oderních technologií na postavení žen a na zajištění rovného 

přístupu k nim [Star 2000: 1911]. Postavení žen, které pracují v odvětví, které zásadně 

využívá m oderních inform ačních technologií, je výrazně horší ve srovnání s postavením 

mužů. Zeny obvykle jen stěží dosahují pozic nad „skleněným stropem “ a jsou také 

disproporčně zastoupeny na nižších pozicích v zaměstnání. To je dáno přetrvávajícími 

stereotypy vůči ženským schopnostem  ovládat počítače a techniku obecně. Ženy, které se 

přece jen rozhodnou pro zaměstnání v nějakém technickém oboru, jsou často předm ětem  

vtipů, narážek a posměšků ze strany svých mužských kolegů, což je může od takové práce 

odrazovat a tím dále snižovat zastoupení žen v této oblasti.

S nástupem  m oderních informačních a kom unikačních technologií si m noho 

firem představovalo, že řešení dilemám žen vybrat si mezi veřejným nebo soukromým 

životem  představuje právě práce z domova. Ženy by se mohly starat o děti, zároveň 

pracovat na dobré pozici, ale na dálku. Někteří autoři ale poukázali na to, že takový přístup 

jednak pojímá péči o děti jako jednoduchou, nenáročnou práci, kterou je m ožné dělat 

zároveň s profesionální prací a také m ůže docházet k izolaci žen od neform álních sítí na 

pracovišti a tím i ke snížení jejich šancí na kariérní růst.

Penny Gurstein ve svém výzkumu lidí pracujících doma tvrdí, že rozhodnutí 

pracovat z dom u stejně jako vnímání práce na dálku jednotlivými aktéry je silně ovlivněno 

jejich genderovou identitou a genderovými rolemi v rodině [Armstrong 2004]. Její studie se 

snaží ukázat, že ženy v touze naplnit své role strážkyň rodinného krbu, matek, stejně jako 

živitelek velmi často volí m ožnost pracovat z dom ova jako nejschůdnější způsob, jakým se 

vypořádat s rozdílnými požadavky. Realita každodenního života žen pracujících z domova 

ale ukazuje, že řešení dilemat „superženy“ není ani díky tom uto stylu práce jednoduché. 

Jiné autorky kritizují m odel práce z dom u za to, že ačkoliv se tváří flexibilně a vstřícně vůči 

požadavku žen na větší rovnoprávnost na trhu práce, jeho důsledky jsou prakticky opačné. 

Přesto, že by měla práce z dom u přinášet ženám  lepší řešení jejich problém ů a um ožnit jim 

lépe si přizpůsobit jejich další povinnosti, ve skutečnosti s sebou nese prohloubení rozdílů 

mezi jednotlivými pohlavími [Ekinsmyth 1999: 364]. Tento způsob práce totiž nepřináší 

žádné přehodnocení rolí žen a m užů v rodině. Ženy, které pracují doma, mají stále 

zodpovědnost za dom ácnost, zatímco muži vydělávající doma sice přebírají větší
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zodpovědnost za dom ácnost a péči o děti, ale k zásadním přesunům  odpovědností 

nedochází [Mirchandani 2000: 178].

Ukazuje se, že práce na dálku také není způsobem , jak vytvořit jiný vztah mezi 

prací a rodinou. I přesto, že z prostorového hlediska pracoviště a dom ov splývají, lidé tyto 

dva světy stále oddělují. Telework tak sice nabízí jiný životní styl než přísně určené úřední 

hodiny, ale neustavuje žádné zásadní přehodnocení vztahu mezi prací a rodinou 

[Mirchandani 2000: 173]. Své kritiky si nachází i koncept flexibilní pracovní doby zvláště ve 

vztahu k ženám  a jejich denním  režimům. Flexibilní totiž dobře neodpovídá klasickému 

střídání pracovní doby s péčí o děti, které je obvykle dost rigidní a o flexibilite se zde v 

podstatě hovořit nedá [Reimer 1998: 118]. M ůžeme tedy spíše hovořit o flexibilitě ze strany 

zaměstnavatelů než zaměstnanců. Zaměstnavatelé tak m ohou využívat všech výhod 

konceptu flexibility, zatímco zaměstnanci a zaměstnankyně spíše než výhody flexibilní 

práce přijímají její nejistoty a rizika.

Telework tady působí jako značně lákavá představa o novém  pracovním  

uspořádání. Realita obvykle tak růžová není. Zeny pracující z dom ova se nem ohou těšit na 

žádné zásadní výhody, které by k nim  při práci z dom ova přicházely. Obvykle mají na 

starosti stále stejný objem  práce v domácnosti, někdy dokonce více, protože jsou častokrát 

více než ženy pracující z dom ova vnímány jako ženy v dom ácnosti, jejichž jedinou starostí 

je pečovat o rodinu a dom ácnost. Pružná pracovní doba je také nejčastěji využívána 

k tomu, aby se mohly lépe starat o děti, kterým uzpůsobují svůj časový režim. Přesto, že 

z tohoto  hlediska ženy pracující z dom u nezískávají žádné zásadní přínosy, jsou často 

s takovým pracovním  stylem spokojené. To m ůže být způsobeno tím, že jim více vyhovuje 

domácí prostředí, méně stresu a přes všechny zápory i lepší skloubení práce a rodiny. Pro 

muže práce z dom u obvykle neznam ená, že se nějak zásadně zvyšuje jejich podíl na práci 

pro rodinu a domácnost. Ačkoliv věnují domácím pracím a péči o děti více času než muži, 

kteří z dom u nepracují, rozdíl není nikterak zásadní a nem ění genderové rozdělení rolí 

v rodině. Zeny i nadále zůstávají hlavními správkyněmi domácnosti. M užům  tedy tento styl 

práce přináší více svobody zvolit si pracovní dobu nebo místo práce převážně v závislosti 

na svých koníčcích nebo zálibách než podle požadavků dětí a péče o ně.

2.6 Čas a prostor v životech pracujících doma

Časová perspektiva a využívání času je integrální součástí hodnot každé 

společnosti, ale je vždy zasazena mezi další sociální faktory. Ukazuje se, že čas je
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strukturován a vázán kulturním rám cem  kategorií jako je gender, třída, rasa, objem  moci, 

autonom ie apod. Tyto charakteristiky také rozdělují lidi podle toho, do jaké míry m ohou 

kontrolovat svůj vlastní čas a do jaké míry je kontrolován ostatním i [Epstem, Seron, 

Oglensky, Sauté 1999: 17]. Sociálně konstruované jsou také způsoby, jakými je čas 

využíván. T o je patrné velice dobře v pracovní oblasd, kde se postupně vyvíjí časová 

rozmezí, která jsou věnována práci. Původní přísný zákaz práce o nedělích byl tlakem 

průmyslu a obchodu značně revidován a stále větší procento lidí tráví soboty i neděle na 

pracovišti. Starobylá hranice mezi sakrálním a profánním  časem, mezi nedělí a zbytkem 

týdne se v průběhu staletí v podstatě rozplynula. Snad k ještě razantnějším  změnám  došlo 

po zavedení elektrického osvětlení na pracoviště, což um ožnilo práci jak ve dne, tak v noci. 

Telefon a internet zase nabouraly hranice prostoru. Silný je také vliv vlád na pracovní právo 

a tím i na využívání času zaměstnanců. Vlády určují délku pracovního týdne, počet dnů 

dovolené, státní svátky, ale také sociální politiky, které upravují vztahy mezi prací a 

rodinou, jako je nárok na rodičovskou dovolenou, její délku nebo počet volných dnů, které 

m ohou rodiče získat v případě nem oci dítěte. Cynthia Fuchs Epstein upozorňuje na silnou 

provázanost uspořádání pracovní doby a osobních charakteristik lidí [Epstein, Kalleberg 

2001: 7]. Zaměstnanci, kteří pracují v noci nebo ve sm ěnném  provozu, mají obvykle 

odlišné rodinné uspořádání a více zdravotních problém ů i stresu než ti, kteří pracují pouze 

v běžné pracovní dny.

Je zřejmé, že s tím, jak se měnily normy v dané společnosti a kultuře, měnilo se i 

chápání času a jeho hodnota. Tém ěř veškeré aktivity lidí byly v tradiční společnosti 

integrovány v prostoru i čase. Práce a volný čas nebyly oddělenými koncepty a celá 

dom ácnost se účastnila každodenní práce, která se v naprosté většině odehrávala v domě a 

jeho bezprostřední blízkosti. Pro většinu populace vedla průmyslová revoluce k oddělení 

„práce“ a „života“ a obydlí se tím stalo jakýmsi místem, ve kterém  se „nepracuje“ , ale 

„žije“ . D om ov se v m oderní společnosti přizpůsobil dom ácím  pracím, osobním  potřebám , 

volném u času a studiu nejmladší generace. Profesionální práce už nebyla součástí obydlí a 

měla být vykonávána v továrnách a úřadech. Jednotlivé aktivity se staly od té doby 

oddělenými - obydlí na straně jedné, práce na druhé a centrální instituce společnosti na 

straně třetí - to vše svázáno hrom adnou i osobní dopravou. Strukturální transform ace 

odehrávající se v m oderní společnosti vytvořila veřejný prostor pro styk a jednání individuí 

mezi sebou a zároveň soukromý prostor pro form ování těchto individuí [Havelková 1996: 

65], Jejich institucionální oddělení, v tradiční společnosti neznám é a nemyslitelné, je 

signifikantní stejně jako jejich vzájemná provázanost. Koncepty veřejného a soukrom ého se 

od dob průmyslové revoluce stále upevňovaly a staly se pro nás m im ořádně důležitými 

[Junestrand, Tollm ar 1998: 233-236]. V  inform ační společnosti se však m ůžem e dočkat
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dalšího vývoje, který povede k prom íchání odlišných funkcí v jednom  miste. Zřejmě dojde 

k tom u, že budem e v m nohem  větší míře než doposud pracovat z dom u, nakupovat z 

dom u, stejně jako se budem e dom a starat o starší generaci. M nohem  více činností se tak 

může koncentrovat v  prostoru dom ova a rodiny.

N ejen dom ov do sebe vsakuje více funkcí, ale i sféra práce se neustále rozrůstá a 

pronikají do ní i dříve soukrom é záležitosti. Může se jednat o soukrom í ne ve formě řešení 

rodinných problém ů na pracovišti nebo vytváření vhodných podm ínek pro  rodiče s dětmi, 

ale ve formě určitého pohodlí nebo přátelské atmosféry dom ova, která proniká do kanceláří 

a podniků. Kniha Christeny N ippert-Eng „W ork and H om e“ [1996a] staví na klasické 

opozici sfér práce a dom ova a někdy je od sebe až uměle odstříhává, čímž zdůrazňuje jejich 

protikladnost a obtížnou slučitelnost. Tvrdí dokonce, že působením  dvou odlišných 

mentalit vznikají dvě rozdílná já nebo dva způsoby bytí, které záleží na umístění v jedné 

nebo druhé sféře a jejich specifických požadavcích [Nippert-Eng 1996b: 568]. Striktní 

oddělení jak lidí, tak i předm ětů, které jsou svázány s jedním ze dvou světů, nemusí 

odpovídat současné situaci. Na pracovištích se stále častěji objevují rodinné fotografie, 

obrázky nakreslené dětmi, osobní předměty. Jejich funkce spočívá nejen ve zpříjemnění 

prostředí pro pracovníky, ale také (zvláště to snad platí v kancelářích top manažerů) ve 

vytvoření pozitivního dojmu pro klienty a partnery. Ti podle fotky usměvavé rodiny 

m ohou nabýt dojmu, že daný pracovník se může chlubit fungující rodinou, kterou bez 

problém u zvládá a tudíž je spolehlivý i pro profesionální spolupráci. Dalším aspektem 

takového prolínání práce a rodiny může být snaha o vyvolání dojmu, že daný pracovník či 

pracovnice je na pracovišti p řítom en/přítom na tém ěř nepřetržitě a nedostatek času 

s rodinou si vynahrazuje alespoň fotografií. I tato situace tedy působí na partnery pozitivně 

a zaměstnanec je považován za tvrdě pracujícího. Dalším aspektem  prolínání daných 

oblastí může být zařízení kanceláří, které se snaží vzbudit dojem  pohodlného domova.

V podnicích se tak objevují pohovky nebo kom fortní křesla, ale také kuchyňky nebo 

sprchy, které mají navodit prostředí příjemné pro práci, které se svým vzhledem  přibližuje 

soukrom ým  bytům. V  komplexech kanceláří se také nacházejí nejrůznější kavárny, 

restaurace nebo tělocvičny, které um ožní zam ěstnancům  vyřídit si i některé soukromé 

záležitosti v blízkosti pracoviště a tím dále posilovat jeho význam. O btížně oddělitelné jsou 

od sebe světy práce a soukromí v oblasti kontaktů s dalšími lidmi. Ve snaze o stabilní a 

dlouhotrvající obchodní kontakty se firmy snaží o vytvoření dobrých a přátelských vztahů 

s partnery i m imo pracovní oblast.

Příjemné pracovní prostředí, které dává pracovníkům pocit vlastní zodpovědnosti 

a nezávislosti, m ožnost být členem úzkého týmu blízkých spolupracovníků, kteří v případě 

potíží m ohou pom oci, to vše podle Arlie Hochschild způsobuje, že lidé jsou v práci stále
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častěji radši než dom a [Hochschild 1997]. Lidé v současných západních společnostech se 

stále více věnují práci a na rodinu a dom ov jim zbývá čím dál tím m éně času. Žijeme totiž 

zároveň ve dvou oddělených kulturních světech, z nichž jeden zdůrazňuje rodinu a druhý 

práci a je proto  pro nás obtížné vyrovnat se působení obou tlaků. Hochschild navrhuje 

přenést část pozitivního hodnocení, které je dnes přisuzováno spíše práci, také na domov.

V současné době lidé získávají společenské uznání za to, čeho dosáhli v  práci, ale podobná 

ideologie se nevztahuje na rodinný život. To může vést k tom u, že práci přisuzujeme stále 

větší emocionální význam i v našich osobních životech.

Také z feministického hlediska se ozývají v poslední době hlasy, které 

dichotomie veřejného a soukrom ého, práce a ne-práce zpochybňují. Christena N ippert-Eng 

poznam enává, že všechny hranice, nejen ty časové, jsou arbitrárni a sociálně konstruované 

a tím také kulturně podm íněné. Specifické hranice kategorií nejsou statickým systémem, ale 

neustále se m ění tím, jak jsou vyjednávány [N ippert-Eng 1996a: xi]. T o vidíme i v oblasti 

pracovního života, kde termíny jako je „pracovní den“ , „přesčas“ nebo „noční směna“ 

neodkazují pouze k určitým časovým ůsekům, ale také k postojům  a hodnotám , které je 

doprovází. Čas nestrukturuje jen každodenní aktivity, ale také normy, které se vztahují 

k pracovní kariéře jako celku, jejímu trvání a jednotlivým fázím [Epstein, Seron, Oglensky, 

Sauté 1999: 18]. Cas je také základní jednotkou, podle které se měří výkon pracovníků a 

následně jejich mzda.

Sociálně konstruovaný čas je samozřejmě vytvářen v určitém  ovzduší s danými 

norm am i a tradicemi, jimž pak odpovídá. Jako sociální konstrukty m ůžem e chápat také 

dichotomii veřejného a soukrom ého, dvě dimenze lidské existence. Vztah mezi veřejným a 

soukromým determinuje sociální role obou pohlaví, zároveň platí i opačný vztah -  ve 

vztahu mezi veřejným a soukromým je sociální vnímání genderových rolí jedním z hlavních 

strukturujících činitelů. Původ rozdělení na veřejné a soukrom é však patří k ožehavým 

filozofickým či sociologickým otázkám, v poslední době reflektovaný i historiky a 

historičkami. Nepanuje totiž zásadní shoda v tom, kdy a kde se dané kategorie objevují 

poprvé, zda jsou s lidskou společností od jejích prvopočátků, od antiky, či se zásadně 

ustavují až se vznikem m oderní společnosti. H annah A rendt kupříkladu spatřuje počátky 

těchto dichotomií již v řecké poliš, odkud se přenášejí dále až do m oderních společností. Již 

v Aristotelovi totiž můžeme nalézt rozdělení na veřejné a soukrom é jako na dva řády lidské 

existence. H odnocení těchto dvou sfér bylo i v dobách antiky nesymetrické, ve prospěch 

sféry veřejné. Modely veřejného a soukrom ého jsou pevně spjaty s jednotlivými pohlavími.

V historii lidské civilizace jsou ženy jako pečovatelky o dom ácnost a vychovatelky dětí 

neoddělitelně spjaty se sférou soukrom ého, zatímco muži jako „lovci“ a živitelé rodiny 

jsou spojováni s veřejnou oblastí [Arendt 1987, cit. podle Havelková 1996]. Takto
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nezpochybnitelně a nem ěnné jsou alespoň vnímány role žen a m užů v současné době, aniž 

by se sledovalo to, že feminita a maskulmita jako koncepty se v průběhu dějin měnily a 

mění, stejně jako se liší v jednotlivých společnostech. V průběhu 18. a 19. století se 

v evropské civilizaci upevňovaly koncepty maskulinního a feminního a s tím i spojené 

rozdělení sfér na veřejné a soukromé. Původní náboženské vysvědení bylo přem ěněno na 

vysvědení založené na vědě a její racionalitě. Toto  vědecké zdůvodnění, jehož cílem bylo 

dokázat, že podřízení ženy je v souladu s přírodou, postupně ztrácelo ze své logické 

argumentace a nakonec nabylo podoby „zjevené pravdy“ [Tinková 2003]. V „m oderní“ 

společnosti tak vládne genderově specifický katalog ctností, asymetrický m orální kód: muži 

mají prvotní povinnost vůči společnosti a vůči sobě, ženy hlavně vůči muži a sekundárně 

vůči dětem. Vyloučení žen z veřejné sféry se stává základem konstituující se občanské 

společnosti a ženy nadále zůstávají zařazeny do intimní sféry uzavřeného prostoru 

nukleární rodiny. I v  současných společnostech přetrvává rozdělení na dvě sféry existence, 

podle Haberm ase se jedná o dichotomie úplné a neúplné humanity [Habermas 1989 cit. 

podle Havelková 1996: 67]. Ačkoliv dnes už není m ožné hovořit o jednotlivých sférách 

jako o exkluzivních dom énách jednotlivých pohlaví, skutečností zůstává, že ženy jsou stále 

do jisté míry exkludovány ze sféry veřejné. Hodnoty, které jsou spojovány se sférou 

veřejnou, mají v naší společnosti větší význam a jsou pokládány za jakési veřejné ctnosti. 

Jedná se zejména o soutěživost, sílu a moc nebo společenskou prestiž.

Právě časové kategorie, vytvořené v prostředí společností s m ocí soustředěnou 

převážně do mužských rukou, jsou kritizovány feministickými autorkami a autory. Jejich 

hlavní argum ent se zaměřuje na skrytý význam těchto dichotomií, které mají sloužit 

specifickým patriarchálním účelům. Feministické kritiky se upírají ke třem  hlavním 

aspektům, které se dají těm to dichotomiím  vyčítat.

1) Zvláště v životech žen je velmi těžké rozlišit, které činnosti patří spíše mezi 

veřejné a které mezi soukromé. Zkušenosti žen jsou v tom to směru dosti odlišné od těch 

mužských: pro muže je separace práce a soukromí každodenní aktivitou, zatímco pro ženy 

takové rozdělení do jisté míry ztrácí smysl, neboť je pro ně dom ácnost spíše než místem 

ne-práce dalším pracovištěm.

2) Feministky často kritizují, že tyto teorie maskují vzájem nou provázanost a 

spojitost obou sfér pouze proto, že ji nedokážou popsat. Z  pohledu se tak ztrácí neustálá 

činnost žen, které sféru placené práce v soukromé i státní sféře každodenně spojují s 

rodinným  životem.

3) Kritika je také namířena proti způsobům , kterým tato dichotomie 

znehodnocuje zásluhy žen. Oddělené oblasti rétoricky i symbolicky podporují hierarchii
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těchto poli, přičemž veřejném u je obvykle přisuzována vyšší hodnota než soukromému. 

Práh mezi veřejným a soukromým není totiž rozdělením  mezi různými aktivitami nebo 

různými prostory, ale jedná se o hranici mezi tím, co je hodnoceno více a tím, co je 

hodnoceno méně, přičemž muži dělají to, co má hodnotu vyšší [Mirchandani 1999].

Právě ke zkoumání těchto kategorií se velmi dobře hodí lidé, kteří pracují z 

domova. N a jejich životě vidíme, jak fungují dichotomie práce a dom ova v každodenní 

praxi. D ichotom ie práce a soukromí, dom ova nebo rodiny se u lidí, kteří pracují z domu, 

mění na dichotomie mezi prací a ne-prací, protože sféra práce a soukrom í u nich, alespoň 

prostorově, splývá. Tito lidé konstruují ve svém mikrosvětě dané kategorie pod vlivem stále 

převládajícího striktního oddělování obou sfér ve společnosti. To nám  tedy poskytuje 

vhodné pole i k teoretickému prozkoum ání hranic mezi prací a neprací, dom ovem  a 

pracovištěm, veřejným a privátním v životech těchto pracujících. Zároveň se můžeme 

zaměřit i na vliv převládajícího schém am  vztahu mezi oběma sférami v současném  světě na 

ustavování těchto hranic v každodenním  životě pracujících z domova.

Vedle feministických kritik oddělení soukromé a veřejné sféry a jejich 

hierarchického vztahu, autoři, kteří se teoreticky zabývají vztahem  těchto sfér většinou 

upozorňují na to, že oddělení práce a soukrom í hraje důležité psychologické funkce 

v životě všech lidí. Jsou to právě hranice a prahy, které vytvářejí z původního chaosu a ne

řádu sociálně strukturovaný systém, ve kterém  se aktéři m ohou bezpečně pohybovat a 

rozum ět mu. Situace lidí, kteří pracují doma, je komplikovanější v tom, že je pro ně 

pom ěrně obtížné jasně si určit hranice mezi tím, co je práce a co už ne. Autoři jako je Hall 

a Richter upozorňují na zásadní význam dojíždění do práce pro ustavení těchto hranic a to 

jak psychických, tak fyzických [Hall, Richter 1988: 220, cit. podle M irchandani 1999], 

Směšování obou sfér, které může nastat v  případě, že se jednotlivci zabývají jednou oblastí, 

přičemž jsou fyzicky situováni do té opačné, může vést ke stresu a konfliktu rolí. Dalším 

rizikem, které při práci doma hrozí, je nárůst workholismu zvláště u těch, kteří jsou silně 

orientováni na svou kariéru [Mirchandani 2000: 167], Oddělení obou světů může být 

přínosné také z hlediska profesionálního přístupu a udržení si odborného postavení.

Lidé si vytvářejí nejrůznější strategie, jak od sebe oddělit sféru práce a domova. 

Jednotliví aktéři se pak liší podle toho, jak vzdáleny si obě sféry jsou. N utnost tohoto dělení 

platí nejen pro ty, kteří pracují z dom u, ale pro všechny zaměstnance, jak tvrdí Christena 

N ippert-Eng [Nippert-Eng 1996a: 6]. N ippert-Eng celkově vidí hranice mezi prací a 

soukrom ím  jako dosti výrazné a uvádí, že lidé od sebe musí symbolicky i materiálně 

izolovat předm ěty spojené s jednotlivými oblastmi, jako jsou klíče a kalendáře, oblečení, 

knihy nebo fotografie. K aždodenní praktiky, které lidé používají k oddělení těchto dvou 

dom én, m ohou spočívat také v rozdělení lidí, se kterými se stýkáme, na „kolegy“ a
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„rodinu“ nebo „přátele“ , podle toho, se kterou ze sfér jsou spojeni. Dále se m ůže jednat o 

prostorové rozlišení obou světů, buď každodenním  dojížděním do práce nebo v případě 

lidí, pracujících z domu, vyčleněním jedné místnosti, která je určena výhradně pro jejich 

zaměstnání. Pokud není m ožné takové uspořádání vytvořit, pracovníci si ustavují alespoň 

určitou oblast v běžně užívaných pokojích, která je vyhrazena jejich výdělečné činnosti a 

v době, kdy pracují, je nesmí ostatní členové rodiny na tom to území rušit [Mirchandani 

1999]. K  vytvoření psychické hranice mezi oběma světy „telepracovníkům “ rovněž pom áhá 

stanovení časového režimu pro práci a co nejpřesnější oddělení času pro práci a času pro 

„zábavu“ či rodinu.

Obzvláště první dny a měsíce po přechodu na systém práce z dom u se lidé velmi 

těžce vyrovnávají s danou situací a s propojením  obou sfér života. Avšak poté, co jsou 

hranice mezi těm ito dom énam i jednou ustaveny, je již m ožné je tém ěř svobodně a 

libovolně překračovat. Pak je m ožné využívat flexibility, která dovoluje skloubit pracovní a 

rodinné závazky, jako je péče o děti či některé domácí práce s prací placenou. Aktéři musí 

definovat štěpení mezi sférami na dvou úrovních. Jednou z nich je um ístění a ustanovení 

těchto přechodů a na straně druhé se jedná o stanovení prostupnosti mezi oběma systémy. 

Takové uspořádání obou světů se pak může projevovat nejčastěji třemi různými způsoby. 

Lidé buď provádějí soukromé aktivity v době „přestávek“ či chvilky „oddychu“ od placené 

práce. Další variantou je intenzivnější činnost v oblasti placené práce, která jim pak 

dovoluje skončit dříve a věnovat se rodině nebo vlastním zájmům, případně pracovníci či 

pracovnice provádějí obě činnosti najednou [Mirchandani 1999], Některé výzkumy ukazují, 

že ženy směšují obě sféry častěji než muži a snadněji se mezi nimi pohybují. T o m ůže být 

dáno tím, že ženy spíše než m uži musí řešit úkoly jak rodinné, tak pracovní a pohybovat se 

mezi oběma sférami je pro ně nutností. Muži pracující doma obvykle neplní větší část 

domácích povinností a proto  tak často jako ženy nepřekračují z jedné sféry do druhé a toto 

prolínání se jim pak jeví jako větší problém.

V současné společnosti zároveň m ůžem e vidět i takovou situaci, kdy práce je od 

soukrom ého života oddělena jakousi polopropustnou m em bránou. Soukromí je sice od 

práce odříznuto, ale ta do něj postupně více a více zasahuje [Epstein, Seron, Oglensky, 

Sauté 1999: 19]. Profesní práce většinou zahrnuje pracovní dny a týdny, které se postupně 

šíří i do oblasti času „po práci“ . Zvláště u některých vysoce symbolicky i finančně 

hodnocených profesionálů se předpokládá, že se nebudou „dívat na hodinky“, jedná-li se o 

pracovní dobu a čas strávený v práci. U vysoce postavených odborníků se zároveň čeká, že 

budou chránit svět práce od m ožných vpádů soukromých problém ů, které by mohly 

podkopat profesionální obraz jich samých nebo společnosti, kterou zastupují. Podobnou 

situaci můžeme spatřit i u lidí pracující v oblasti služeb a to nejen těch nízko
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kvalifikovaných. Tito pracovníci a pracovnice musí být k dispozici „24 hodin denně“ 

k uspokojení požadavků zákazníků. K  takovým profesím  patří kupříkladu překladatelé, 

právníci, ale i IT odborníci zastoupení v našem zkoum aném  vzorku. T ito odborníci 

obvykle předpokládají, že to budou oni sami, kdo bude určovat jejich pracovní režim, ale 

nakonec zjišťují, že i jejich pracovní doba musí respektovat norm y vůči nim  uplatňované a 

jejich flexibilita je tak strukturně omezena.

Z uvedených příkladů je zřejmé, že oblasti dom ova a práce mají m noho 

společného, zároveň jsou však od sebe oddělovány naší společnosti odděleny. Lidé je 

obvykle chápou jako opačné póly svých životů, které je od sebe vhodné izolovat. Míra této 

izolace se liší u jednotlivých aktérů podle pohlaví, typu zaměstnání, místa jeho výkonu 

apod. V následujících kapitolách se pokusíme ukázat, jak tyto dichotomie fungují ve 

skupině lidí pracujících z domova.
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3. Použité metody

Empirická část diplom ové práce bude založena na analýze patnácti rozhovorů 

s muži a ženami, kteří pracují z dom ova v profesi využívající m oderní komunikační 

technologie. T ento výzkum byl proveden v rámci projektu „Souvislosti prom ěn pracovního 

trhu a forem soukrom ého, rodinného a partnerského života v české společnosti“ , který je 

realizován oddělením G ender a sociologie Sociologického ústavu Akademie věd.

3.1 Výběr respondentů a respondentek

Pro kontaktování vhodných respondentů a respondentek, kteří by splňovali 

charakteristiky zkoumané skupiny, jsem se rozhodla využít m etodu nabalování — 

„snowball“ . Pro zahájení procesu nabalování jsem rozeslala emaily společnostem , které se 

zabývají výpočetní technikou, internetem , tvorbou webových stránek apod. Doufala jsem, 

že m etoda práce z dom u se rozšířila natolik, že značný počet společností bude zaměstnávat 

lidi takovým způsobem. Tento předpoklad se bohužel nepotvrdil a tím to způsobem  se mi 

podařilo sehnat jen jeden kontakt. Většina společností odpověděla, že žádné takové 

zaměstnance nemají. Více kontaktů bylo m ožné získat skrze přátele a známé, které jsem 

požádala o pom oc. Nej efektivnějším způsobem , jak sehnat větší počet respondentů a 

respondentek, byly inzeráty nabízející odborné služby, obvykle externě, které si zadávali 

sami respondenti. Skrze elektronické adresy uvedené v inzerátech jsem je pak kontaktovala 

a domluvila rozhovor. Tém ěř veškerá komunikace týkající se shánění lidí pracujících 

z dom ova probíhala emailů a internetu. To výrazně zjednodušilo proces „nabalování“ 

dalších kontaktů díky m ožnosti přeposílání m ého emailu jiným vhodným  osobám. 

Pom ěrně komplikované bylo sehnat ženy, které pracují v dané profesi, vzhledem  k tomu, 

že je jich v tom to oboru pom ěrně malý počet. I zde se jako výhodné ukázalo použít 

emailovou komunikaci a přes hrom adné emaily ženských organizací a spolků se nakonec 

podařilo získat alespoň několik žen. Zkoum aná skupina je obtížně dosažitelná právě 

vzhledem  ke své hlavní charakteristice, tedy práci z domova, neexistuje tedy místo, kde by 

bylo m ožné dané osoby zastihnout, neexistuje jejich seznam apod. Další jejich 

charakteristika, přístup k internetu, ovšem poskytovala důvod k radosti. Pokud byl již 

kontakt nalezen, bylo m ožné rozhovor emailem domluvit velice rychle a operativně.
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3.2 Charakteristiky vzorku

Výzkumu se celkem zúčastnilo patnáct osob, z toho šest žen a devět mužů. Jejich 

věk se obvykle pohyboval kolem třiceti let, pouze tři z nich byli starší — dva muži ve věku 

lehce přes čtyřicet let a jeden muž přes padesát. Respondenti a respondentky se lišili také 

v rodinném  zázemí -  někteří žili sami, bez partnera či partnerky, jiní měli dlouhodobý 

vztah a společnou dom ácnost s životním partnerem , partnerkou a někteří z nich byli ženatí 

či vdané a měli i děti. Ačkoliv se nejednalo o kritérium výběru respondentů ani o důležitý 

aspekt výzkumu, můžeme říci, že všichni patřili do střední třídy profesionálů, většinou 

s nadprům ěrným i příjmy. Pokud bychom  chtěli skupinu rozdělit podle povolání, našli 

bychom  zde především program átory a programátorky, grafiky a grafičky. M noho z nich 

nevykonávalo pouze tuto profesi, ale jejich zaměstnání zasahovalo do více sfér, od prodeje 

počítačů po vlastnictví vinotéky. Skupina byla různorodá i co se týče právní formy výkonu 

zaměstnání - od zaměstnanců s běžnou pracovní smlouvou jak na plný, tak na zkrácený 

úvazek až po respondenty a respondentky, kteří podnikají ve vlastních společnostech 

s odlišnými právními statusy. Z pohledu jejich bydliště se výzkum omezil převážně na ty, 

kteří bydlí v Praze a okolí. Tato forma práce je zde rozšířenější podstatně více než v jiných 

částech republiky a sídlí zde převážná většina společností, které práci z dom ova nabízejí. 

Takže i ti, kteří pracovali nebo pracují z dom ova jinde než v Praze, jsou zaměstnáváni 

v pražských společnostech. Tak tom u alespoň bylo v našem vzorku a můžeme 

předpokládat, že je to pom ěrně rozšířená situace.

F o r m a  z a m ě s t n á n í  /  
R o d in n é  u s p o ř á d á n í

Z a m ě s t n a n e c k ý  Ž iv n o s t e n s k ý  P o d n ik á n í

POMĚR LIST/1 KLIENT
(„z a m ě s t n a v a t e l “)

ZlJE SÁM/SAMA, BEZ
DLOUHODOBÉHO
VZTAHU

Boris (30) Hynek (32) Gita (31)
Filip (26)

MÁ DLOUHODOBÝ 
VZTAH, NEŽIJÍ SPOLU

K ryštof (29)

ZlJE S PARTNEREM/ 
PARTNERKOU

Cilka (29) D alibor (28)
Johana (31)

ZlJE S PARTNEREM, MÁ 
DĚTI

Nora (28)

Ž e n a t ý , v d a n á ; s

DĚTMI
Erik (28) Alan (41) 
Ida (30) Lada (30)

Michal (57)
R o z v e d e n ý  s d ě t m i O ta (42)
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3.3 M etoda rozhovoru

Rozhovory pro  případovou analýzu jsem prováděla sama, byly nahrány na 

diktafon a následně přepsány. Některé se odehrávaly v zapůjčených prostorách 

Sociologického ústavu, jiné v kavárnách nebo restauracích, některé v  dom ácnostech 

respondentek a respondentů. Většina dotazovaných dávala přednost provedení rozhovorů 

mimo domov, nejčastěji v restauračních zařízeních. Vzhledem k tom u, že pracují většinou 

doma, nevadilo jim tolik změnit prostředí a setkat se kvůli rozhovoru. Zeny s dětmi 

preferovaly setkaní přím o doma, aby mohly být v blízkosti dětí, i když ty byly v průběhu 

rozhovoru v péči otců. Všichni respondenti byli ochotni poskytnout rozhovor na téma 

jejich práce, žádný okruh otázek jim nečinil problémy, nevadilo jim mluvit o jakémkoliv 

tém atu spojeném  s prací. Někdy byli pouze uzavřenější v otázce soukrom ého života, 

životních strategií apod. Celkově se dá říci, že je téma práce z dom ova zajímalo, což sami 

přiznávali a obvykle měli po skončení výzkumného interview další otázky a ptali se mě, 

k jakým jsem už dospěla závěrům, kdo byli moji respondenti, co říkali atd. Tím  se protáhla 

doba rozhovorů, které obvykle trvaly od půl do jedné hodiny, i na výrazně delší dobu.

Polostrukturované rozhovory vycházely z předem  připravených okruhů otázek, 

které by měly dotazovaného podnítit ke spontánní výpovědi o zkoum aném  problém u nebo 

jsou již přím o zaměřeny na jeho jednotlivé aspekty. T o samozřejmě vyžaduje od 

výzkumníka alespoň hrubou orientaci ve zkoumané problematice, založenou na 

předchozích výzkumech a teoretickém zpracování problému. Připravené okruhy (témata, 

otázky) tvoří kostru rozhovoru, který by si ale měl zachovat přirozený průběh. Snažila jsem 

se klást doplňující otázky v návaznosti na vyprávění respondentů a respondentek a příliš 

nezasahovat do jejich stylu vyprávění a do témat, na která kladli důraz oni. Nebylo přitom  

ovšem m ožné se vyhnout určitém u usměrnění toku jejich vyprávěni směrem  k připraveným 

okruhům  témat. Cílem rozhovorů bylo zachytit skutečnost, tak jak ji vnímají sami 

vyprávějící, co připadá jim důležité a zajímavé, jaký je jejich pohled na práci z domova. 

Otázky nebyly řazeny v přesném  sledu, záleželo spíše na konkrétním  průběhu rozhovoru a 

na tématech, která se ukázala jako významná jak pro předm ět výzkumu, tak pro vyprávějící.
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3.4 M etody analýzy

Analýza rozhovorů byla prováděna na základě principů zakotvené teorie 

(grounded theory) podle Strausse a Corbinové [1999], Zakotvená teorie je přístup, který 

rozvíjí teorii podle sebraných dat, spíše než by byla teorie aplikována na data. Konstantním  

srovnáváním textů vzniká teoretický vzorek, který buduje na datech založenou teorii. To 

znamená, že teorie je odhalena, vytvořena a prozatím ně ověřena systematickým 

shrom ažďováním  údajů o zkoum aném  jevu a analýzou těchto údajů. Shromažďování 

údajů, jejich analýza a teorie se vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, kterou bychom 

následně ověřovali. Spíše začínáme zkoum anou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je 

v této oblasti významné [Strauss, Corbin 1999]. Takový přístup se hodí zejména ke studiu 

nových fenom énů, které v teorii ještě nejsou příliš popsány. Taková situace bezpochyby 

platí ve výzkumu lidí pracujících pom ocí počítačů z dom ova v českém prostředí.

Přepsané rozhovory byly analyzovány v program u A tlas/ti, verze 4.1. Nejdříve 

byly přepsané texty okódovány otevřeným kódováním, tím se postupně začala vytvářet celá 

koncepce analytické částí, hlavní problém ové okruhy a zásadní témata. V průběhu analýzy 

se kódy musely poněkud m ěnit a přizpůsobovat vznikající teorii. Kategorie nalezené tímto 

způsobem  byly dále rozvíjeny a rozšiřovány. Vlastnosti patřící k jedné kategorii byly 

dimenzionalizovány -  umístěny podél kontinua. Toto  podrobnější rozlišení sloužilo 

přesnějšímu stanovení obsahu jednotlivých kategorií. Kategorií, která se jevila jako klíčová a 

zásadní pro analýzu rozhovorů a která se nějakým způsobem  týkala všech dalších oblastí 

rozhovorů, bylo téma hranic práce a ne-práce. Respondenti a respondentky se ve svých 

výpovědích neustále potýkali s otázkou časového i prostorového ohraničení práce, které se 

ukázalo být pro lidi pracující z dom ova zásadní.
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4. Jak se žije pracujícím z domova?

Rozhovory s lidmi, kteří pracují z domova, obsahují velké m nožství témat a 

motivů. Vyprávějící hovořili o tém atech týkajících se jak pracovního, tak soukrom ého 

života. O d obecných otázek týkající se popisu jejich práce a denního pracovního režimu se 

rozhovor stočil k odlišnostem  daného stylu práce od toho běžného. Respondenti a 

respondentky vysvětlovali, co jim na jejich práci vadí a co se jim zdá naopak výhodné, 

objasňovali důvody, proč si vybrali tento styl práce. V  části týkající se soukrom í jsme se 

bavili jednak o vlivu jejich práce na soukromý život, ale také na jejich rodinné plány a 

strategie, názory na výchovu dětí apod. Při analýze rozhovorů bohužel není m ožné probrat 

všechna témata. Zam ěřím  se tudíž pouze na některá z nich a jiná m usím  ponechat stranou. 

Při analyzování rozhovorů se mi vyprofilovala jako klíčová tři tém ata tak, jak budou 

následovat v jednotlivých podkapitolách.

První téma se týká důvodů, ze kterých si lidé vybírají tento styl práce. Zajímalo 

mě, které motivy pro ně byly při výběru zaměstnání nej důležitější a zda je m ožné podle 

těchto m otivů konstruovat určité typy lidí, kteří si práci z dom ova vybírají. Dalším 

předm ětem  zkoumání byly přínosy a překážky, které jsou s tím to pracovním  stylem 

spojeny. O tázkou bylo, čím se práce z dom ova liší od té běžné, v čem jsou její specifika a 

jakou hodnotu  jim jednotliví vyprávějící připisují. Sestavením určitého seznamu kladných a 

záporných stránek teleworku bylo m ožné zjistit, co nového tento pracovní styl přináší a 

jestli splňuje představy, které s ním  respondenti a respondentky spojovali při jeho výběru. 

Třetí podkapitola se zabývá tím, jak vypravěči/čky oddělují sféru práce od sféry soukromí. 

T oto  téma se v průběhu rozhovorů ukázalo jako významné, protože je v něm skryt 

podstatný charakter práce z dom ova a totiž to, že v sobě spojuje z hlediska prostorového i 

časového dom ov a práci. Důležité je tedy to, nakolik jej reflektují jako negativní a jakým 

způsobem  se pracující z dom ova s tím to aspektem svého povolání vyrovnávají.

Musím bohužel pom inout další náměty, z nichž některé by bezpochyby stály za 

podrobnější analýzu. Jedním  z nich je vzdělání primární i to celoživotní tak, jak vypadá u 

lidí, kteří pracují v profesi, která se velice rychle vyvíjí a je tudíž nutné bez ustání reagovat 

na nové trendy ve výpočetní technice, nových program ech apod. Podrobněji nebyly 

zkoumány ani záležitosti týkající se rodinných a reprodukčních strategií respondentů a 

respondentek, jejich názory na partnerský život, výchovu dětí atd. Další zajímavé téma 

k analýze představují nové způsoby komunikace prostřednictvím  internetu, které tito lidé 

využívají. Nakolik dokáží nahradit běžné sociální kontakty a jakou roli hrají v životech 

respondentů a respondentek.

35



Alespoň krátce bych chtěla zmínit otázku žen a jejich postavení v těchto 

profesích, ve kterých tradičně dominují muži. Z genderového hlediska je totiž zkoumaná 

skupina zajímavá právě rozdílným vztahem  obou pohlaví k m oderním  technologiím, 

počítačům  nebo programování. T oto  téma ve svých výpovědích reflektovaly spíše ženy 

program átorky než grafičky. Pociťovaly, že jsou v tom to oboru poněkud znevýhodněny, 

muži v něm  mají převahu a celkově prostředí IT není ženám nakloněno. T o popisovala 

především Ida při vzpom ínání na své bývalé zaměstnání a své podřízené.

Jo, %e už není taková rarita, když tacb  potkáte ženu, %e už to není doména chlapů, i kdyžje  
jich tam veliká většina a pořád me^i sebe ty ženský moc pouštět nechtěj. (...)  Tak já  nechci si jako  nějak 
stěžovat, jo , je  to jenom takový pocit. Že jsem musela daleko víc než ti kluci dokazovat, že to, co ňkám, 
vím, proč to ňkám., ž? nejsem úplně hloupá a že mám důvody pro to, co ňkám. Ze to neníjenom něj akej 
nesmysl, ale že to má hlavu a patu. Tak mi pňšlo, že kluci se tak snažit nemusí, aby je  ostatní jačali 

jakoby brát. Jo, ž? to byli třeba i kluá, který uměli míň, ale %e ti ostatní je nepodezírali, to mě jako pňšlo, 
dneska u ž to tak možná není. A le  měpňšlo, žejako jsem podezřelá.

Ida (30, jedno dítě)

I v rozhovorech s dalšími ženami, které se kupříkladu zabývaly tvorbou 

webových stránek, bylo patrné, že se snaží obhájit svou pozici a ukázat, že mají v tom to 

oboru úspěchy. Zvláště se snažily dokázat, že jsou dobré v program ování webových 

stránek spíše než v tvorbě jejich grafické podoby. Ve výpovědích žen m ůžem e spatřovat 

vyšší hodnocení programování, které je spojeno s mužským prvkem, a ženy se tudíž snaží 

ztotožňovat s tou výše hodnocenou skupinou.

Všemi rozhovory se táhl jako červená nitka m otiv odlišnosti práce z dom ova a 

běžného zaměstnávání vykonávaného z pracoviště. Někteří respondenti či respondentky 

byli zaměstnanci, zatímco jiní byli živnostníci či podnikatelé. Zejména pro  ty, kteří neměli 

zaměstnavatele, ale pracovali samostatně, bylo nem ožné popisovat pouze rozdíly mezi prací 

z dom ova a běžným zaměstnavatelským vztahem  na pracovišti, ale hovořili zejména o 

rozdílech mezi živností či podnikáním  a klasickým vztahem  zaměstnavatel a zaměstnanec.

V jejich vyprávění se proto neobjevuje pouze popis fenom énů spojených s prací doma, ale 

také komplikace a přínosy, které s sebou nese podnikání nebo živnost. To se týká 

kupříkladu jevů jako je větší finanční nejistota nebo větší zodpovědnost za sebe samé i 

rodinu, které m ůžem e jen stěží spojovat se stavem, kdy někdo pracuje z dom ova, ale spíše 

souvisí s fenom énem  sebezaměstnávání.

Většina respondentů a respondentek se ve svých výpovědích reflektovala 

ambivalentní charakteristiky práce z domu. K rom ě jediného respondenta všichni viděli více 

výhod a m ožností, které jim telework přináší, a byli s takovouto form ou výkonu práce 

spokojeni. Jednotliví respondenti dávali ve svých vyprávěních důraz na odlišné rysy práce
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z dom ova a podle toho m ůžem e zkoum at také jejich odlišné m odvace pro výběr tohoto 

stylu zaměstnání.

4.1 Proč právě práce z domu?

Práce z dom u v České republice stále představuje m éně rozšířenou formu 

zaměstnání. Jednotliví vyprávějící také chápali svůj pracovní styl jako něco zvláštního a ve 

svých výpovědích reflektovali důvod jeho volby a začátky s ním spojené. Z jejich odpovědí 

m ůžem e vytvořit celkem tři modely, které budou odpovídat jednotlivým životním 

strategiím daných zaměstnanců. Ukáže se nám, jaké je postavení práce z dom u na trhu 

práce, jací lidé si ji vybírají a jaké důvody je k tom u vedou. Počet patnácti respondentů 

samozřejmě nemůže poskytnout úplný obraz m otivů a příčin, pro které si lidé telework 

vybírají, ale dané výpovědi poskytují pom ěrně jasnou a věrohodnou představu o této 

otázce.

4.1.1 Skloubení práce a soukrom ého života

V našem vzorku byla nej početnej i zastoupena skupina, která si vybrala práci 

z domova proto, aby mohla práci snáze kombinovat s nějakou další aktivitou. Ve 

většině případů byla touto aktivitou péče o děti a rodinu, možnost být s nimi delší dobu, 

ale u dvou respondentů se jednalo o kombinaci práce a studia vysoké školy. Mezi ty, 

kteří se rozhodli pro výběr práce z dom ova kvůli své rodině, patří především  ženy, které 

jsou na rodičovské dovolené se svými malými dětmi (Ida, Lada, Nora). Všechny tři 

považovaly pro výchovu dětí za vhodné zůstávat s nimi doma, když jsou malé a m ožnost 

dát je do jeslí nebo na hlídání a pracovat klasicky pro  ně nepřipadala v úvahu. Zároveň 

toužily alespoň částečně se vymanit z někdy m onotónní péče o dítě a věnovat se svému 

dřívějšímu povolání, které je baví. Kvůli m ožnosti strávit více času s rodinou se také O ta 

rozhodl zvolit si životní styl s m ožností flexibilně m ěnit m ísto a čas práce. Pochází totiž ze 

Slovenska, kde dosud žijí jeho stárnoucí rodiče i děti z rozvedeného manželství, a tudíž se 

snaží svou práci vykonávat část roku odtam tud. V první skupině respondentů, kteří si 

telework zvolili kvůli m ožnosti kom binovat jej se soukromými aktivitami, je i Boris, který 

současně studuje a flexibilní pracovní doba je pro něj nutností. Zároveň také on je 

m otivován rodinným i důvody. N a rozdíl od výše uvedených žen se u něj nejedná o starost 

o nezletilé děti, ale o starší babičku, které může v případě potřeby pomoci.
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V Idině popisu začátku její práce z dom ova vidíme základní motivy, které uváděly 

všechny ženy, které se zároveň staraly o malé děti.

Jájsem s n í byla rok jakoby doma. No, asi jsem chtěla nějakou práci, chtělajsem dělat taky něco 
jinýho, protone ono je  to takový dost jednotvárný, ta péče o ty děti a zvlášť o malinký děti, tak 
jako  se kterejma, který jako  neuměj nic dělat samy. Tak ten první rok byl takovejjako divokej, 
tak jsem chtěla, no tak to bylo fajn, fyjsem  tohle sehnala, fy j í  jako  nemusím dávat do jeslí nebo 
někam. Tak jako  mě to baví, tak jsem to %ačla dělat, fy mě to baví. T akfy ono je  to takový, 
docela zajímavá práce, to zas jako  byl takovýjako odpočinek od té péče o to dítě. A  potom taky 

jsme taky museli splácet, protožejsme si vzali hypotéku a tak je  to náročnější, takže to takyjako  
docela pomohlo. Chtěla jsem nějakou práá na večer, občas jako.

Ida (30, jedno dítě)

Všechny tři ženy začaly pracovat až po delší době, kdy se pouze staraly o dítě. 

Práce se tak pro  ně stala vítaným oživením jednotvárného života naplněného pouze starostí

o dítě i zdrojem  kontaktů s dalšími lidmi mimo rodinu.

A le  pak zase, když t™ba v tom samém čase, bylo třeba půl roku, kdy jsem byla jenom s tím 
dítětem, a to se pak jako  úplně šílenějsem se těšila, fy udělám něco jako  pro sebe.

Lada (30, jedno dítě)

Svěřit dítě placené službě na hlídaní nebo do jeslí není podle respondentek 

jednoduché a navíc to nepovažují za vhodné ani pro dítě ani pro sebe. Váží si času, který 

m ohou s malým dítětem  strávit a nechtějí se o něj připravit. Neuvažovaly pro to  o práci na 

celý nebo částečný úvazek m im o dom ov, která by znamenala být s dětm i podstatně kratší 

dobu a ztratit tak m ožnost sledovat jejich růst a dospívání.

A  mně to pňjde takový blbý, kdyžpotom ty děti. Třeba se vyvíjí rychle a to zase to jsem nechtěla 
chodit do práce. To určitě ne. Ono totiž žádný jesle a nebo něco takotýho, to skoro není. (...)
Paní na hlídání, tak to bych musela mít dobře placenou práci. (...) Nevím, no mně to nějak 
pňšlo, fy to nemá vůbec jako  lýznam začít shánět třeba něco na nějakej částečnej úvazek. N o a 
proto jsem si právě řekla. A le  prostě jsem chtěla něco dělat. Tohle to mi pňšlo jako dobrá 
možnost.

N ora (28, jedno dítě)

Ono tím, fy já  zatím nechá malou dávat do jeslí, ono to jin a k  nejde, nezpracovat doma.(.) A  
mám poát, fy, dejme tomu, fy budu mít jedno dítě, nebo dvě, nebo tň, nebudu mít deset, fy ty 
děti strašně rychle tyrostou a už mi nikdo další šanci být s nimi doma nedá.

Ida (30, jedno dítě)

Ida a Lada považovaly jesle navíc za nevhodné pro menší děti, které potřebují 

spíše výchovu rodičů a prostředí plné cizích lidí jim může uškodit.
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Ne, já  si vůbec myslím, %e jesle nejsou dobrý. Prostě pro děti. Protone to dítě, %e jsou malý, no.
(...) I  ty jesle můžpu bejt sebelepší, ale to dítě potřebuje siýho jednoho člověka, nebo dva, nebo 
prostě nějaký ty svý lidi a nějaký v podstatě jako  jistoty a tak.

Lada (30, jedno dítě)

Muži, kteří se rozhodli pracovat z domu, stáli před opačným problém em . Zeny 

začaly pracovat doma, aby si „odpočinuly“ od péče o děti a dostaly se do kontaktu s 

bývalými kolegy, klienty apod. Muži chtěli naopak strávit více času s rodinou a proto 

přesunuli své zaměstnání domů. Erik se přestěhoval za svou m anželkou m im o Prahu a 

proto  se domluvil se zaměstnavatelem na změně formy práce. N a Otově a Borisově 

případu vidíme, že telework není forma práce vhodná jen k lepšímu skloubení péče o děti a 

práce, ale také práce a péče o staré rodiče nebo prarodiče.

Nemám úplně rodinu, ale máme tady třeba babičku, která vyžaduje péči u ž v pokročilém věku. 
Takže stým způsobem už to, %ejsem doma, tak je  výhodou.

Boris (30, bez dětí)

T: A . proč jste si tedy vybral tenhle typ práce?
O: Proč1 Z  jednoduchýho důvodu. Protone mám starý rodiče a čím dál. Vloni už byly takoiý ty 
problémy kolem zdravotního stavu. Nechci to rozebírat. J i byl důvod vlastně nějakým způsobem.
Byly úvahy, ž? se odstěhuju z  Prahy pryč. Protože tam bylo vlastně potřeba si najít nějakou práci 
protože, řekněme, ty lokality, kde bydlí rodiče, je  problém sehnat si práci.

O ta (42, dvě děti)

Telework se dá velmi dobře spojit nejen s rodinou, ale i s denním  studiem na 

vysoké škole. To dokazují příklady Filipa a Borise, kteří jsou oba v posledním  ročníku 

studia a pracují i studují již několikátým rokem  současně.

Pracoval jsem především z  domova, ale byl jsem taky klasickým zaměstnancem v reklamní 
agentuře a protože to bylo trošku neslučitelný s denním studiem, takže jsem toho musel nechat. 
Takže práce z  domova mi vyhovuje, právě kvůli tomu, ž? mi umožjíuje zároveň i studovat.

Boris (30, bez dětí)

Práci z dom ova si vybírají ti, kteří mají nejen pracovní, ale také soukrom é nebo 

rodinné závazky, které jsou časově dosti náročné a není m ožné je kom binovat s klasickým 

zaměstnání. Práce z dom ova přináší nutnou časovou flexibilitu, která dovoluje zároveň 

pracovat, starat se o děti nebo studovat.

4.1.2 Jiný život

Dalším důvodem, pro který si lidé vybírají práci z dom ova, je m ožnost zvolit si 

životní styl podle vlastních představ, který se neshoduje s představou klasického způsobu
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vykonávání zaměstnání na pracovišti. V  případě Alana to znamenalo odstěhovat se z Prahy 

na venkov a založit tam rodinu. Alan pracoval jako program átor dom a již předtím, ale 

pouze po večerech. Poté, co začali s m anželkou plánovat rodinu, odstěhovali se na venkov 

a Alan nyní pracuje z dom ova a do Prahy jezdí minimálně. Poněkud jinou příčinu měla 

volba nového pracovního stylu u dalších dvou vyprávějící — Hynka a Johany. O ba dva byli 

nespokojeni s klasickým vztahem  zaměstnance a zaměstnavatele a chtěli se osamostatnit. 

Vybrali si tedy práci s živnostenským listem, kterou je m ožné vykonávat doma. O ba dva 

formulují dosti jasně, co jim na klasické práci vadilo:

Nesnáším šéfy. jsem nedisciplinovaný, nezaměstnatelný typ. N ikdy jsem se nesnažila si vštípit 

nějakou moc velkou disciplínu. Když ne^ylo nutný, tak jsem to prostě nedělala.

Johana (31, bez dětí)

A  ono v tomhle oboru, právě když si člověk uvědomí, %e to člověk může dělat z. domova, %e stýho 

počítače a nemusí jezdit někam do práce hodinu tam a zpátky a navíc nemusí ráno vstávat, 

nechat se, s prominutím, jebat od šéfa, hádat se o to, jestli si smím nebo nesmím vzít dovolenou, to 

jsou takový nevýhody, který mi začaly vadit.

Hynek (32, bez děn)

Hlavním důvodem  pro zm ěnu pracovní formy byla především  snaha se 

osam ostatnit než pracovat z dom ova, ale podstatnou roli při výběru hrála i m ožnost zvolit 

si organizaci práce tak, jak to vyhovuje jejich povaze a zvykům. Telework se stal pro oba 

ideální form ou práce, která se dokáže přizpůsobit jejich životním u stylu. Johanu k výběru 

práce z dom u inspiroval otec — architekt, který celý život pracoval z domova.

I  k d y ž to u n<*sje to tradiční, protože otec je  architekt a pracoval velkou část roku doma. Takže 
u nás je  to naopak standart. ( ...)  Právě proto jsem neřešila to, že jsem nezaměstnatelnej typ, že 
nesnáším autority, šéfy, tak mi to prostě pňšlo úplně automaticky jasný, no, že budu dělat 
Z domova.

Johana (31, bez dětí)

Hynkovi po šesti letech připadala bývalá práce stereotypní, dal tedy na radu 

staršího kolegy a osamostatnil se. Zm ěnit se ze zaměstnance na živnostníka na volné noze 

pro něj znamenalo obtížné rozhodování. Počátky sam ostatného podnikání nebyly snadné 

pro nikoho z vyprávějících. Podobnou zkušenost popisuje i Michal a Gita, která už dnes je 

zavedenou podnikatelkou v oblasti grafické tvorby. Gita zůstávala dlouho v původním  

zaměstnání, hledala si nový zaměstnanecký pom ěr, ale poté, co se ujistila v tom , že situace 

se od té dosavadní nikde neliší, rozhodla se založit vlastní firmu.
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To bylo téýké a dlouhé rozhodování ( ...)  No,právě, kcfyfy/e člověk %yyklej na nějakou jistotu, 
tak to byl krok do neznáma. A le  to se člověk pak dostane do takových situací, kdy si ňká, fy  

u^ to jinak nepůjde.
Hynek (32, bez dětí)

H ynek i Johana a částečně také Gita toužili především po tom  odpoutat se od 

způsobu práce, který vládnul v jejich zaměstnáních. Chtěli se osam ostatnit a práce z dom u 

jim umožnila přizpůsobit si pracovní dobu i způsob práce vlastním návykům a převzít větší 

zodpovědnost za vlastní obživu. Alan se m ohl díky práci na dálku přesunout na venkov a 

životní styl tak více přizpůsobit svým představám  i nárokům  manželky a malých dětí.

4.1.3 Nižší náklady

O statní respondenty k práci přivedla především m ožnost snížení nákladů a to jak 

na straně jednotlivých respondentů a respondentek, tak na straně jejich zaměstnavatelů. 

Jednalo se zejména o náklady na kancelářské prostory, technické vybavení, náklady na 

dojíždění nebo stravování zaměstnanců. Snížené výdaje za kancelářské prostory mají 

živnostníci, kteří pracují z domova, což také je případ Gity. Podobné je postavení Dalibora 

a Cilky, oba jsou jedinými zástupci m ezinárodních společností v České republice. Dalibor 

jako jednatel společnosti s ručením omezeným sice vlastní kancelář, ale vzhledem  k tomu, 

že je jediným člověkem, který v české pobočce firmy působí, nedochází do ní a pracuje 

doma. Cilka je zaměstnána v m ezinárodní neziskové organizaci, bylo pro ni samozřejmé, že 

pokud chce tuto práci vykonávat, musí pracovat doma, protože organizace v Česku žádnou 

kancelář nevlastní. Také Kryštofův zaměstnavatel ušetřil prostor, kterého se mu nedostává, 

když zaměstnal Kryštofa pouze pod podm ínkou, že bude pracovat dom a a na pracoviště 

docházet pouze na porady a jednání. Filip i Michal chtěli ušetřit čas na dojíždění do 

vzdáleného sídla zaměstnavatele1. Michal má m im opražského klienta, ale nechce se z Prahy 

stěhovat a proto  pracuje jako subdodavatel z domova. Filip se zase přesunul z pracoviště 

dom ů v okamžiku, kdy se jeho firma přestěhovala do vzdálenější lokality. D ohodli se 

vzájemně s majitelem firmy, pro kterou pracuje, že každodenní dojíždění na velkou 

vzdálenost není nutné a může tedy pracovat z domova.

Ve všech těchto případech byly nižší náklady především na straně zaměstnavatele. 

Pokud by se m u to nehodilo, s největší pravděpodobností by daní respondenti a 

respondentky z dom ova pracovat nemohli. Byli to převážně zaměstnavatelé nebo klienti 

našich vyprávějících, kteří mohli profitovat z toho, že někdo pracuje z domova. Pro

3 Pro zjednodušení uvádím, že se jedná o zaměstnavatele, ale právní situace tomu neodpovídá. Ačkoliv 
Michal i Filip pracují v podstatě pro jediného klienta, Filip vlastní živnostenský list a Michal je  dokonce 
, Jedinej majitel, jedinej jednatel, jediná uklízečka, taky jsem sám svůj zaměstnanec“ ve vlastní s.r.o.
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skupinu pracujících z dom ova, kterou k tom u vedla m ožnost nižších nákladů, je 

charakteristické, že většina z nich si práci z dom ova speciálně nehledala. Spíše využila 

příležitosti, kdy se jí takové zaměstnání nabídlo a plně zužitkovala m ožnosti, které tato 

práce nabízí. I přesto, že práce z dom u nebyla pro tyto klienty ideální form ou zaměstnání, o 

kterou by více usilovali, většinou s ní byli spokojeni. Výjimkou byl pouze Kryštof, kterého 

k tom uto stylu práce „přinutil“ zaměstnavatel, ale jemu zásadně nevyhovoval.

4.1.4 Shrnutí

Práce z dom ova jako jedna z flexibilních forem  zaměstnání se dokáže přizpůsobit 

nejrůznějším potřebám , zvykům nebo povinnostem  těch, kteří si ji vybrali. Jedním  

z nejčastějších m otivů je m ožnost lepšího skloubení práce z dom ova s rodinným i rolemi 

zejména mladých otců a matek, kteří tak m ohou strávit více času s dětmi. Starší 

respondenty, kteří měli děti, k výběru práce z dom ova většinou vedly jiné důvody než 

m ožnost být více času s rodinou. Byla to spíše m ožnost jiného životního stylu, m ožnost 

uspořádat si pracovní dobu i postup podle svého, ušetřit čas na dojíždění apod., které je 

vedly k volbě tohoto stylu. Telework je také jedním z typů výkonu zaměstnání, který se 

hodí pro  ty, kteří si chtějí zvolit životní i pracovní styl odlišný od toho tradičního. A ť už je 

to proto, že nechtějí vstávat brzy, chtějí si vzít dovolenou, kdy se jim zlíbí nebo se chtějí 

odstěhovat z velkoměsta, práce z dom u se jim jeví jako ideální. Existuje také početná 

skupina těch, kteří se k práci z dom ova dostali proto, že buď oni sami nebo jejich 

zaměstnavatel toužili ušetřit na nákladech, které se obvykle pojí s běžným zaměstnáním.

Hledisko snížení nákladů se ukázalo podstatné ve všech rozhovorech. I 

respondenti/tky, kteří o práci z dom ova usilovali z rodinných nebo jiných důvodů, ji mohli 

získat, protože se to hodilo jejich zaměstnavatelům nebo klientům. Ti m ohli snížit své 

náklady na pracovní sílu zaměstnáním  někoho, kdo pracuje z dom ova a je schopen si sám 

z vlastních zdrojů zabezpečit prostor pro práci, technické vybavení, přístup na internet, 

telefonní poplatky atd. M ůžeme říci, že zaměstnavatelé přistupují k vytvoření pracovního 

místa pro pracující z dom u pouze v okamžiku, kdy to pro ně neznam ená zvýšené výdaje, 

ale naopak m ohou spíše ušetřit. Ještě více to snad platí v případě vztahu 

subdodavatelského, kdy firma využívající služeb pracujících z dom ova ušetří nutné náklady 

na zaměstnance. Ti jsou naopak znevýhodněni tím, že nemají přístup k sociálním výhodám 

zaměstnanců.
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4.2 Výhody a nevýhody práce z domova

Přestože je většina respondentů a respondentek s prací z dom u spokojena, nikdo 

ji nehodnotí zcela pozitivně a všichni vidí i její ne zcela nepodstatné chyby. Podívejme se 

nyní na aspekty této formy práce, které se vyprávějícím zdály výhodné a užitečné, i na ty, 

které hodnotili jako negativní a přinášející komplikace. Při pohledu na výhody a nevýhody, 

které pracující z dom ova popisují, se ukazuje, že některé výhody jsou spojeny spíše s prací a 

jejím vykonáváním, kdežto jiné se týkají více soukrom ého života respondentů a 

respondentek.

4.2.1 Výhody a nevýhody ve sféře práce

Náklady na práci z domu

V oblasti pracovního života se zdá, že práce z dom u je spojena především 

s přínosy a pozitivy pro jednotlivé zaměstnance i jejich klienty nebo zaměstnavatele. Jednou 

z hlavních předností tohoto stylu práce je snížení nákladů a to v několika směrech. 

Vyprávějící popisují především nižší časové i finanční náklady na dojíždění do zaměstnání. 

Podstatné je zejména hledisko časové, m ohou denně ušetřit i více než hodinu při cestě do 

práce, což může v součtu za měsíc činit i několik desítek hodin.

Jaksi z  postele do kuchyně to mám pět metrů a % kuchyně do práce to mám druhejch pět metrů. 
Takfy cestou do práce já  3tratím asi tak patnáct vteňn.

Michal (57, dvě děti)

Jo, jedna \  hlavních lýhodje ještě taky, fy tam není %tráta času, co se týče ^  přechodu do práce a 

^ práce, fy jo , když s* to člověk sečte, tak kdyby člověk pracoval osm hodin, tak když t0 
omáčkou i třeba p ů l hodiny, tak sem pů l hodiny, tam, tak je  to dohromady hodinka, což ĵe, %a 
to člověk stihne udělat ledacos a %ylášť, když je  Potom j ako ňákej termín, tak to je  vylofyně 
překážkou.

Erik (28, jedno dítě)

K ryštof tvrdí, že není vše tak jednoduché, jak se zdá na první pohled a nemůžeme 

si o lidech pracujících z dom ova myslet, že z dom u prakticky nevycházejí. Obvykle musí 

zařizovat jak soukromé, tak pracovní záležitostí i m imo domov, chodit na jednání apod.
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( ...)  ale když třeba člověk někam jezdí, tak prostě si tam, jako  já , prostě stejně každý den 
někam jedu, protone si potřebuju něco zařídit, jo , takže tohle to když člověk vetrme, to, %e by 
člověk třeba nakupoval cestou zpráce,jo, tak je  mi to v podstatějedno, ten čas tam je. Tady zase 
m usíšjít do krámu a vrátit se, kdežto jin a k  bys to obstaral cestou zpráce.

K ryštof (29, bez dětí)

Výraznější časové úspory tedy m ohou docílit především ti, kteří žijí s rodinou a 

někdo jiný se stará o nakupování a další nezbytné zařizování. Pokud tom u tak není, snaží se 

respondenti a respondentky vyčlenit určité dny aktivitám m im o dom ov a jiné dny práci u 

počítače, které m ohou věnovat delší dobu nepřerušovanou vycházením mimo domov.

Aspekt nižších nákladů se netýká jen dojíždění na pracoviště, ale také prostor, 

které pracovník potřebuje pro výkon svého zaměstnání. N a těch ušetří zejména 

zaměstnavatelé nebo respondenti a respondentky, kteří mají vlastní živnost či firmu. Tímto 

způsobem  chtěl ušetřit i zaměstnavatel Michalovy manželky a dohodl se s ní na tom, že 

bude pracovat dom a a on jí z ušetřených peněz na nájmu zvýší plat.

Ona je  teda zaměstnanec, ale je  takovej zaměstnanec u nějaký soukromý firm y a oni někde měli 
v nájmu nějaký místnosti a oni se dohodli se šéfem, ž$ když on musí ty místnosti najímat, tak za 
to musí platit. No, a ona pňšla za svý m šéfem a dohodli se prostě. Tak já  tady mám najmutý 
čtyry místnosti, tak já  najmu jenom tři místnosti a ty budeš dělat doma. A  pňdám ti tolik a 
tolik peněz

Michal (57, dvě děd)

Majitelé firem, kteří využívají služeb lidí pracujících doma, ušetří i na technickém 

vybavení pro ně, případně také náklady na jejich stravování, jak se shodují Boris a Filip. 

Oba mají se zaměstnavatelem dohodu, že na technické vybavení, které potřebují, jim budou 

přispívat v odm ěnách pří výplatě a zařízení pak bude jejich. Jiní respondenti a respondentky 

hovoří také o dalších nákladech, které si musí zajistit z vlastních zdrojů, jako je telefon 

nebo auto. Přesto, že si musí m nohé věci obstarávat sami, většinou jim to příliš nevadí, 

počítají s tím a cení si jiných aspektů práce, které jim telework nabízí.

Organizace práce

Jedním  z pozitivních rysů práce z dom u je pracovat podle vlastního uvážení a 

volby. Pracující si m ohou rozhodnout nejen čas, ve kterém budou pracovat, ale také jakým 

způsobem  práci provedou. Se zaměstnavatelem jsou obvykle domluveni na tom, že mají 

v určitém term ínu odevzdat nějaký pracovní úkol, ostatní pak záleží na nich a mají větší 

svobodu a volnost pro práci.
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M ě vadilo, fy prostě někteří takoví pořád mi poskakovali za fyídama a říkali — udělej tohle a 
tohle udělej teď a takhle. A . teď si to udělám po stým prostě. Tady je  balík práce, kterej dostanu, 
termín do kdy to má být hotoiý a tu samotnou práci, tu si zprganizuju, ja k  chci. ( ...)  Vlastně 
tak, ja k  si to rozhodnujá, je  lepší, nešjak mi to nadiktuje někdo jiný.

Hynek (32, bez dětí)

Ztráta kontroly nadřízenými je jednoznačnou výhodou, kterou všichni oceňují. 

Cilce se zdá, že při práci z dom ova za ni více hovoří konkrétní pracovní výsledky a ne to, 

jak se dokáže nebo nedokáže zalíbit svým nadřízeným.

Takfy si myslim, fy oni to maj daleko stresovější v tom, fy prostě musí v tý prád ňák působit, 
snažit se pořád dokazovat, fy prostě jako  ano, tadyjsemjá, tak mě berte váfyiě. Tady vlastně za 
člověka hodně mluví, když se hodně nevidíme, ne to ja k  to okecat, ale to co jako  doopravdy 
vytvon. ( ...)  Tak určitě kontrolaje menší jako  jýfycká kontrola člověka v tý práci.

Cilka (29, bez dětí)

Další stránkou práce z dom ova je m ožnost přizpůsobit si pracovní tem po nebo 

prostředí tak, jak to každému vyhovuje. To se pak nutně projeví i na lepším a kvalitnějším 

provedení práce. Boris upozorňuje také na to, že dom a m ůže zkoušet nové postupy nebo 

programy, na což by na pracovišti asi neměl čas. Tím  si m ůže zvyšovat vlastní kvalifikaci a 

zlepšovat dovednosti.

Jedna je  jako  ta neexistence časoiých prodlev. To znamená, fy jako  když se něco děje, musí se 
něco okamžitě řešit, tak já  nemusím je t někam, jsem prostě doma, prostě ráno vstanu a prostě do 
pěti minut jsem pňpraven pracovat, mezitím se mi u žjako  vaří čaj a já  už sedím na počítači, 
pročítám ranní e-maily, odpovídám na ně a tak dál. Další týhoda je, fy si to, to pracovní 
prostředí, si skutečně můžu upravit dle svých pofytdavků, když třeba potřebuji/, tak na celou 
postel si tam ty skládám dokumenty, abych měl velkej přehled, jo , mám tam svojí knihovnu, 
můžu si tam dělat svůj bordel a nikomu to nevadí.

K ryštof (29, bez dětí)

A  ten charakter práce je  svým způsobem aspoň částečně kreativní aje podstatě na mě, abych já  si 
Zlepšoval svoje dovednosti. Naopak ten charakter té práce z  domova tomu pňspívá a umožfiuje 
to, fy jo. V  prád jako  je  většinou pracovním kolektivu nastavené tak, fy každý sotva zyládá 
svojí prád a už nemá prostor na to jako  ňák se zdokonalovat nebo zkoušet různé postupy.

Boris (30, bez dětí)

Práce doma také znamená vetší časovou flexibilitu i efektivitu. T ento názor se 

projevuje prakticky ve všech rozhovorech. Pracující dom a mají m ožnost si udělat 

přestávku, kdy chtějí, m ohou ji využít jak k načerpání energie pro další práci nebo 

k vyřízení soukromých záležitostí. Podstatné není to, kdy pracují, ale jestli jsou schopni 

splnit daný úkol v  daném  čase.
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( ...)  ale jako  je  tady větší pocit volnosti, jako  by %e tak jako  ty ý  kanceláň tam je  člověk 
takovej sevřeném jako  by. Působí to tam tak trošku jako %e teď seš v práci a teďka pracuj a 

jako  že Za každou cenu. Jo, %e když n ĉo dělám, tak tam je  to prostě o tom, %e řešim ňákej 
problém a musim vymyslet ňáký vhodný řešení a takže prostě když m$ n ĉ nenapadá, no tak si 
řeknu, no tak si dám pau^u, hodinu, dvě hodiny budu dělat něco jiného, úplně mimopracovního.
N o a pak se k  tomu vrátim, třeba mě napadne něco, takže takhle to udělám doma a není 
problém prostě.

Erik (28, jedno dítě)

Jo, že m Z hodinoiý pau^y udělám dvouhodinovou pau^u a pak  dělám večer, tak to skutečně 
nikomu nevadí. A  kdybych prostě načínal pracovat až v jedenáct dopoledne, tak je  to každýmu 

jedno, pokud odevzdávám tu svojípráci.
K ryštof (29, bez dětí)

Práce dom a může být intenzivnější vzhledem k tomu, že pracovníci dom a nejsou 

vystaveni rušivým vlivům kolegů, je také snadnější prodloužit pracovní dobu do pozdních 

nočních hodin a pracovat tak na projektu jehož odevzdání spěchá. Práce dom a se od té na 

pracovišti liší i nižší hladinou stresu, pracovníci se m ohou lépe soustředit a pracovat o to 

více.

M á to tu týhodu, že pracovat % domova trochu isoluje od stresu, který může třeba ve firm ě 
panovat. Takže ta práce může být klidnější, může být efektivnější.

Boris (30, bez dětí)

Nevím, jako  je  pravda, že o spoustě věcí se dozvím jako  ažpost, jako  že tím, že tam nejsem, tak 
prostě jako  tam vynikne problém, je  kolem toho honička a já  nic nevím a vlastně nikdo ani 
nemá čas mi to ňct a pak to někdo vyřeší a já  se to dozvím až později, že vlastně takoíý problém 
byl.

K ryštof (29, bez dětí)

Pokud se pracující dom a nedozví o problém ech, které m ohou být vyřešeny bez 

nich a nemusí se jimi zbytečně zatěžovat, je to bezpochyby výhoda. Velice často se ale 

nedozví informace, které jsou pro jejich práci nutné, protože se na ně zapomnělo.

A  v mnoha pňpadech jako  by se předešlo mnoha problémům. Ono to je, že se tam periodicky 
měněj hesla a oni si ho třeba yměněj a neřeknou mi to, jo , takže já  prostě jako  vstanu ráno v 
devět hodin a chci programovat a zjistím, že nemůžu, protože se tam nedostanu, jo  a až pak jim  
ohlásím, že mi chybí to heslo, tak oni mi ho pošlou třeba odpoledne a tak.

K ryštof (29, bez dětí)

Lidé, kteří pracují z dom ova oceňují na tom to stylu práce obzvláště m ožnost 

uspořádat si pracovní režim dne podle vlastních potřeb. Práce z dom u pro ně znamená 

plnit pracovní úkoly tak, jak se rozhodnou a kdy se rozhodnou bez popohánění
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nadřízených a rušení kolegů. Někdy je ovšem zeď, která je odděluje od sídla firmy, příliš 

vysoká a neproniknou přes ni důležité informace.

Virtuální komunikace

Práce z dom ova je nutně doprovázena nižší hladinou komunikace. V některých 

ohledech to  přináší výhody, v jiných naopak. Pozitivním rysem je nejen izolace od stresu na 

pracovišti, ale také od běžného kancelářského ruchu, šumu nebo povídání, které zbytečně 

odvádí od práce. Zároveň nedochází ani ke sdělování pracovních záležitostí, které je 

nadbytečné a problém  není natolik důležitý, aby m u byl věnován takový prostor.

Spíš v tý prád je  to takoiý, hůř se tam soustředí, v tý prád mi pňjde, fy to spíš svádí ještě k  
tomu, fy kafylém člověk má na starosti ňákej úkol, kafylém má vlastně jako  jinej objem toho, co 
musí udělat, co musí zvládnout a tím pádem ty lidi, co toho maj míň zrovna v tu chvíli, tak ty 

jako  nemaj co dělat a spíšjako by se bavili a tak, takfy to je  malinko nemotivující potom. Když 
je  člověk v prád a vidí, fy ten si tam iyňz}ije ňákj úplně jiný věd a nemá do čeho píchnout, 
ta k ...

Erik (28, jedno dítě)

To si i myslím, fy kolikrát třeba, kdyžjsm e byli v tom atelieru spolu, takfy tam člověk stráví 
až- Jakože tohle je  úspornější i na čas, protofy pak tam se do toho tak jako  zabřednete a tak 

jako  o tom můfyte mluvit a o tom můfyte taky mluvit do nekonečna. Že člověk řeší i takový 
jako  šup sem, šup tam. Takže to řešíte stejně, akorát ychlejc.

Lada (30, jedno dítě)

Všichni respondenti a respondentky využívali internetové a telefonické 

komunikace se svými zaměstnavateli nebo klienty. Ve většině případů to nevnímali jako 

problém  nebo komplikaci, naopak jsou na tento způsob komunikace již zvyklí a považují ho 

za ideální. Stejně tak chápou tento druh komunikace i klienti a zaměstnavatelé na druhé 

straně. Při běžných zakázkách pro grafiky ani neočekávají, že by mělo dojít k nějaké schůzce. 

Podobné je to i pro programátory. Alan se se svými klienty setkal pouze při zadání zakázky a 

od té doby spravuje databáze klientů pouze přes internet nebo posílá výsledky emailem. 

Mezi další výhody patří fakt, že emailová komunikace je určitým způsobem  fixována a 

zaznam enána a později je m ožné se k ní vrátit, což může eliminovat některé nejasnosti či 

komunikační problémy.

( ...)  dneska, kdyžjsou ty technologie, fy jo, tak v tom není rozdíl, jestli tu kancelář opustíte 
nebo jestli ne, ty technologie používáte a vyufyváte k  tý prád, tak je  vlastně jedno, kde jste. ( ...)  

jste jako  by pořád na tom pracovišti, jste pořád v dějství.
Dalibor (28, bez dětí)
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Všichni se ale občas dostávají do situací, kdy tato virtuální komunikace nestačí.

V případě, že se má na nějaké pracovní záležitosti dohodnout více lidí, je elektronická 

komunikace a to i prostřednictví chatů m nohem  obtížnější a zdlouhavá.

N a druhou stranu, kdyžpotom se spolupracuje, je  potřeba něco dohodnout, tak je  to o to 7xtíýený, 

protone to slovo řečený daleko rychlejší, než to když *° m^ e  vypsat tím emailem nebo na ňákém 
chatu se bavit, tak prosté dvojnásobná doba tý komunikace.

Cilka (29, bez dětí)

Michal popisuje další problémy, které m u způsobily nové formy komunikace. 

Dříve stačilo docházet do firmy jednou za měsíc, nyní dostává úkoly pouze na týden.

Tak kdyžjsem  j  tímhle kšeftem yačínal, tak oni si museli rymyslet, co chtěj, ty světlit mi to, já  
jsem to musel pochopit, pak jsem někam šel, tam jsem to dělal. A  %a měsíc jsem to takhle pňve^l 
na disketě. A  oni tak na to koukali a nkali, tohle jsme chtěli, tohle jsme nechtěli, pňště si to 
musíme lip rozmyslet, a lepší vám to lysvětlit. Potom vynikly notebooky, mobily, e-mail. A  já  
tam pňjedu a oni řeknou, my něco chceme, nějak to udělejte a my vám \-ejtra navoláme. Udělejte 
to, pošlete nám to e-mailem a tak dále. Výsledek tý tak yyaný tylepšený komunikace % mojeho 
hlediska je, ž? lidi nepřemejšlej a ta práce, kterou dělám, jde mnohem hůř. A  kdyžjá  tam mám 
v úterý pňjet, tak je  ani nenapadne, aby si v pondělí sedli a namysleli se, co ode mne chtějí. 
Výsledek je  ten, že tam musím jezd it každej tej den místo každej měsíc.

Michal (57, dvě děti)

Sám doma, sama doma

Práce doma znamená samozřejmě také práci bez kolegů, kteří sice někdy m ohou 

rušit, ale často pomáhají při řešení pracovních problémů. M ohou ukázat snadnější řešení 

pracovních úkolů, seznámit s novým program em  nebo pracovním  postupem  apod.

Jako žf se můžu někoho %eptat na vedlejší žjdli. Jo, to kdyžjsem  pracoval v ňákém větším 
programátorským kolektivu, tak tam ta týhoda byla, že se mohl kdokoli kohokoli Reptat.

Filip (26, bez dětí)

Když potřebují respondenti a respondentky pom oci s řešením  pracovních 

problém ů, obvykle se obrací na své současné nebo bývalé kolegy pom ocí internetu, ale 

velice často se scházejí osobně. A probírají nejen soukromé, ale i pracovní věci. Práce doma 

tedy rozhodně neznam ená práci bez jakéhokoliv kontaktu s lidmi ze stejného oboru. 

Všichni se shodují na tom, že ať je elektronický kontakt sebelepší, nedokáže nahradit 

setkání tváří v tvář.

Tak já  mám poměrně blízko, i když nesedí třeba pňmo vedle mě, protože my se poměrně často 
scházíme, diskutujeme nad některými projekty a tím, že já  nevím, si ujasňuju, %da tohle je
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mo^né, %da to, ja k  jsem to navrhla, je  to v pořádku, nebo je  to lepší udělat tak, tak je  to, jakoby 
se člověk pořád učil a pořád si sdělujeme nějaké věci, které se v té branci dějou, ono to be% toho 
nejde. ( ...)  Ono taky třeba i ti kolegové, oni, kdyžje člověk s nimi v neustálém kontaktu, tak 
onifungují docela dobře, alejakmileje to jednou %a čas, tak ono to u ž tak dobře nefunguje.

Gita (31, bez dětí)

M ožné vysvědení, proč je třeba být v blízkém a neustálém  kontaktu se 

spolupracovníky a zajímat se nejen o témata pracovní, ale také soukromá, ukazuje Kryštof.

já  si myslím, fy to je  užitečný v tý firmě, jako  udrfyvat tam ty sociální kontakty, fy to prostě 

pomáhá v mnoha situacích, když Prostě %nám lip toho člověka, tak i pochopím ten způsob, 
jakým  myslí, jakým  programuje, jo. jako  já  %e začátku jsem měl strašný problémy s tím, ž? ty 
lidi mysleli úplně jinak, já  jsem nebyl schopen proniknout, protofy jsem se s nimi nebavil.

K ryštof (29, bez dětí)

Dalibor a Cilka, kteří pracují v m ezinárodních kolektivech a jejich běžná 

komunikace probíhá pouze po internetu, se scházejí se svými zahraničními kolegy a 

kolegyněmi několikrát do roka. N a těchto setkáních je m ožné prohloubit vztahy a běžná 

spolupráce během  roku je pak snazší. V Cilčině organizaci existuje pravidlo, jehož cílem je 

právě rozvíjení neformálních vztahů mezi spolupracovnicemi. Každé pondělí mají krátce 

shrnout novinky v pracovním  i osobním  životě.

Třeba ten systém, ja k  jsem vám ňkala, ja k  se na něj musíme v pondělí pňhlásit, tak vždycky 
obsahuje ňáký osobní informace, jako  co jsem dělala o víkendu, co budu dělat tenhle tejden, kam  

jdu, fy jsem četla knihu, blbosti takovýho typu no.
T: A  tohle je  povinnost?
C: N o jako  někdy to cítím ijako  povinnost, fy to je, protofy třeba kolikrát člověk nemá náladu 
sdělovat ňáký věd, kor když třeba já  nevim, když někdo píše ja k  měl supr víkend a můj víkend 
nestál %a nic, protofy se stalo něco v rodině nebo něco takoiýho. Tak jako  to až takhle 
kamarádský není, že bych tam psala, fy moje maminka prostě něco. Jo prostěje to takoiý, fy je  
tam jemná hranice mefy tím, kdy to je  jako  by takový to lefymí, nadnesený, jako  by 
kamarádský a kdy vlastně se člověk musí nutit do toho, aby jako  tenhleten tón taky měl.

Cilka (29, bez dětí)

Většina respondentů a respondentek se shodla na tom, že práce z dom u bez 

většího kontaktu s jinými lidmi jim nevadí a vyhovuje jejich povaze. Pouze dvě 

respondentky — Ida a N ora, které pracují z dom ova a zároveň jsou na rodičovské dovolené, 

uváděly, že práce z dom ova není styl, kterým by si přály pracovat i do budoucna.

V současnosti si ho vybraly pouze proto, že jim umožňuje kom binovat práci a péči o dítě. 

Vadilo by jim především nemít kontakt s dalšími lidmi, což je paradoxně to, co jim 

v současné době práce z dom u přináší.
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Normálně přes den — já  jsem byla vždycky mezi bodně lidma, takfy pro měje to taková hodně 
velká změna, je  mi nepňjemná, dá se ňct, jo , fy nejsem s nima. Takfy já  asi bych nechtěla celej 
Život pracovat doma. (.. ,)To by muselo být tak, fy bych pracovala někde a pak ještě doma, to jo, 
to by mě asi bavilo. A le  rozhodně se musím dostat mefy lidi, takfy nechá po mateřský pracovat 
doma. Ted! mi to vyhovuje, teď je  to super, protofy teď se dostanu vlastně díky tomu mefy lidi.

Ida (30, jedno dítě)

4.2.2 Výhody a nevýhody ve sféře soukromí 

S rodinou i prací doma

Přes sociální kontakty, které práce z dom ova většinou omezuje se dostáváme až 

k výhodám  a nevýhodám, které tento styl práce přináší soukrom ém u a osobním u životu. 

Jak je již patrné z motivací, které byly rozhodující pro výběr této formy práce, 

nejpřínosnější se zdá z tohoto hlediska těm, kteří mají rodinu a zvláště ženám, které se 

zároveň starají o malé děti. I respondentům , kteří sice nemají své děti na starost celý den, se 

zdá, že s nimi m ohou trávit více času a jsou s nimi v těsnějším kontaktu. Respondentům  i 

respondentkám , kteří ještě rodinu a děti nemají, obvykle připadala práce z dom ova jako 

ideální pro kombinaci s rodinným  životem.

Zeny, které se zároveň s prací starají o malé potomky, si organizují práci většinou 

tak, aby pracovaly, když děti spí a neochuzovaly je o čas, který m ohou strávit s maminkou.

To se spíšjako učím, protofy já  mám tendená, fy jako  tady něco dělám a mezitím se třeba vrátí 
manfyl s Mariánou z  procházky, a teď jako  já . Teďka bych to ještě chtěla udělat, ale jako  
^ároveň už bych jako  zase chtěla bejt s nima. Takfy teďka jsem se teprve, to je  krátká doba, fy 
si řeknu, fy v momentě, jakm ile se tedy ta Mariána, která je  vzhůru. Já teda pracuju, když ona 
spí. A le  když se ta4) objeví Mariána, a je  vfyoůru, tak prostě ten počítač jako  vypínám. Že, 
protofy já  zas nechá, aby ona tím byla nějak jako. ( ...)  Takfy se snažím jako, aby tak jako  
pak viděla, fy  má zase mámu a hotovo.

Lada (30, jedno dítě)

Zatím co N ora může pracovat i přes den a nechat dvou a půl ročního syna chvíli 

bez dozoru, Ida začíná pracovat až v  okamžiku, kdy její dcera usne, tedy kolem deváté 

hodiny večerní. Péče o malé dítě a práce zároveň je pro ni častokrát velice vysilující.

No, ona teď začala vstávat i v noci. Takfy vůbec, když jsem šla spát v jednu, ja k  jsem si i 
nabourala spaní tím, ja k  jsem lypla počítač o půljedné a šla jsem spát třeba ve dvě a ona třeba 
ve tři zpčla brečet a hodinu a p ů l chtěla být vzhůru, tak jsem teď měla takovou docela strašnou 
krizi, no.

Ida (30, jedno dítě)
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Ženy, které mají rodinu a děti, chápou práci jako jakousi doplňkovou činnost, u 

m užů je tom u ale naopak, prioritou je pro ně práce a o rodinu se starají pouze dovolí-li jim 

to pracovní povinnosti. Svět práce a svět soukromí dokáží lépe odlišit a oddělit od sebe.

Já sice jako  chodím do práce domů, ale já  tam musím pracovat. Já jako si nemůžu dovolit si s 
nima hrát i kdyby oni tam byli a já  jsem chtěl. Tak to by mi moc nepomohlo.

Michal (57, dvě děti)

Tak jo, pomáhám, pomáhám, ale tak jako  %ase v rámci mocností, no, práci musím udělat.
Erik (28, jedno dítě)

Nemám, na děti mám cas opravdu jenom večer, protone %atím mám práce hodně. Takýe děti mě 
viděj, spolu snídáme, obědváme a večeříme. Tak^e tohle to je, spolu kolem oběda si nechávám tu 
hodinku, ráno teda ne^ se lybatolíme %postele a večer kolem tý šestý, od šesti do osmi. Tak^e to 

jsou takoiý tň  intervaly, kdy se jim  věnuju a %bytek dne většinou ne. Tak^e, ýe bych na ně měl 
víc času než ty l v práci, kdybych byl v práci, tak bych je  neviděl, protore bych odjel ráno 
v šest a vrátil bych se, já  nevim, v pět odpoledne. ( ...)  Tady to má to lýhodu v tom, %e mě viděj.

Alan (41, dvě děti)

Ačkoliv je péče o děti v případě m užů pracujících dom a svěřena do rukou jejich 

manželek, přesto participují na péči o děti. Obvykle ve chvílí, kdy žena musí zařídit něco 

jiného, m ohou se o děti bez potíží postarat a práci odložit na později.

Jako třeba kdyžje potřeba takhle, abych se mu věnoval víc, tak prostě dopoledne se mu věnuju a 
hrajú si j' ním, no a potom t̂ ase dělám víc do večera, no.

Erik (28, jedno dítě)

Muži, kteří rodinu ještě nemají, předpokládali, že takovéto uspořádání práce by 

mělo mít pozitivní vliv na jejich rodinný život. Boris tvrdí, že čas, který v současné době 

věnuje studiu, by později m ohl věnovat kupříkladu domácím pracím nebo péči o děti. 

K ryštof by byl ochoten se starat o děti, zatímco by manželka mohla pracovat m im o domov. 

Rodina se jim tedy zdá velice dobře slučitelná s prací z domu. O pačného názoru byl 

Dalibor, který si této práce cení především proto, že má doma klid a může se na práci 

dobře soustředit. V okamžiku, kdy by byl doma kromě něj ještě někdo jiný, musel by svou 

práci okamžitě přesunout do kanceláře.

V dom ácnostech většiny respondentů panovalo tradiční rozdělení rolí v rodině, 

kdy žena obstarává dom ácnost a muž se věnuje spíše práci ve veřejné sféře a zajišťuje 

rodinu finančně. Muži si nemysleli, že m usí více pom áhat s dom ácími pracemi, když tráví 

celý den doma. N aopak ženy se v tom to ohledu cítily jinak, zdálo se jim, že zbytek rodiny je 

v první řadě chápe jako ženy v dom ácnosti, které mají za úkol starat se o dom ácnost a její 

členy. Tak se vnímaly i sam otné respondentky, vzhledem  k tom u, že za svou největší
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prioritu měly své děti a práce pro ně měla vždy menší hodnotu. U žen se projevovalo také 

to, že když pracovaly z domova, přebíraly větší část starosti o dom ácnost. Takové chování 

žádný z respondentů nepotvrdil.

Určitě, třeba až to dítě dám do školky, tak si myslím, fy se budu snažit třeba alespoň na toho 
půldne odejít třeba do toho atelieru, budu-li mít práci, a pracovat někde jinde než doma. Protofy 
kdyžjste pořád doma, tak jako na jednu stranu čas ušetňte, na druhou stranu jako  ve chvíli, 
kdy jsou fy>ytek rodiny doma, tak samozřejmě všichni předpokládají, fy fungujete v první řadě 
pro tu rodinu. Le jo, tomu dítěti to neiysvětlím, že teď holt jako pracuju.

Lada (30, jedno dítě)

No, jako  ne že bych musela, ale ty pňrozený tendence k  tomu jsou, jako  určitě. K dyžtam člověk 
je  a vidí to nádobí, tak prostě si řekne — ježišm aja tak to umeju, fy jo , takfy to k  tomu určitě 
vede.

Cilka (29, bez dětí)

Jedinou výjimkou mezi nimi byla Johana, která striktně odmítala převzít větší díl 

práce v dom ácnosti jen proto, že pracuje doma.

K jeho velkému překvapení ano. No, po hádkách o nádobí byl donucen koupit myčku. No, 
podílí se tvrdě na domácích pracech. A  ani nemá moc řečí.
T: A  kdybyste to opravdu řekla procenty, kolik ?
J: No, myslím si, fy víc ja k  šedesát procent určitě neudělá. A le  já  si dávám dost bacha.

Johana (31, bez dětí)

Podobná situace panovala i v rodině Lady, kde existovalo dělení dom ácích prací 

přibližně půl na půl. Její manžel pracoval jako fotograf částečně také z dom u a v období, 

kdy neměl m noho zakázek, se m ohl více věnovat rodině i domácnosti.

Partnerský život

Práce z dom u ovlivňuje také partnerský život respondentů a respondentek. 

Většina z nich se shodovala na tom , že tento styl práce přináší vztahu jisté komplikace. 

Nepokládali za ideální, aby byli partneři celý den spolu dohromady, k čemuž někdy může 

docházet. Další potíž může být v tom, že lidé, kteří pracují hodné času a navíc z domova, si 

hůře hledají sociální kontakty kupříldadu i životní partnery/ky. Problém em  je také to, že 

není jasná hranice mezi prací a volnem, což ztěžuje pozici partnerů, kteří pracují mimo 

dom ov a těžko pak rozlišují, kdy má ten druhý volno a kdy pracuje. Práce jednoho 

z partnerů se tak stále míchá do soukrom ého života páru.
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Zvláště v situacích, kdy jsou současně dom a oba partneři, není situace ideální a je 

proto  vhodné, když jeden z nich alespoň někdy opouští byt a druhý z partnerů získá nějaký 

čas pro sebe.

Tak teď se to hodí (manželce) jako  i s tím, fy můžu občas pomoc s hlídáním a tak, ale %as na 
druhou stranu říká,jsem pryč, to je  taky dobrý, fy  to je  takovej rozptyl předjenom, no. Kdyžje 
člověk sám doma nebo prostě někde, tak jako  se soustředí víc na jenom na sebe a na to, co má 
dělat, kdyžjsou dva, se to před jenom trošku ovlivňuje.

Erik (28, jedno dítě)

Ještě on jako  manfylje docela jako  rád doma. A le  někdy si myslím, fy užjako  je  to moc. Takfy  

teďka ho cíleně vysílám jako  s kamarádama někam, aby sme jakoby nebyli %ase až moc spolu. 
Protofy to pak taky ti lidi si nemůfyu jako  nějak přinášet něco novýho, když jsou fu rt 
pohromadě.

Lada (30, jedno dítě)

Málo m ožností k seznámení není dáno jen tím, že lidé pracují doma, ale většinou 

je to spojeno s tím, že pracují nadprům ěrný počet hodin a na seznamování nebo soukromý 

život obecně jim nezbývá m noho času. Sami respondenti a respondentky nespojovali fakt, 

že nemají partnera, s tím, že pracují z domova.

No, ^e jsem tysedávala v prád, to je  pravda, těžko se člověk seznámí s někým, kdyžje do desíti, 
do jedenácti v prád, navřený pořád v kanceláň. Tak teď jako  tam hlavnějá jsem dělala takovou 
tu prád u toho počítače a mě hrozně chybělo to jako  vyjít mefy lidi a vést to jednání. A  tady to 
dělám sama, takfy tady jsem daleko víc vně. ( ...)  No, %atím to nepňšlo, tak snad to přijde, no 
%atím jsem proto nic moc v podstatě neudělala, to je  pravda. Přemýšlím nad tím, fy bych jako  
měla. Když vidím, kolega právě, který také dělá tohle, tak hledá na seznamce a teď má každý 
týden dvě rande, tak jsem si řekla, fy pro to budu muset taky něco dělat.

Gita (31, bez dětí)

Lidé, kteří pracují doma, jen stěží odlišují mezi tím, co je ještě práce a co už je 

soukromí, což negativně ovlivňuje nejen je samé, ale může to být ještě obtížnější pro jejich 

partnery či partnerky. Hranice mezi soukromým a pracovním  nejsou jasně vymezeny 

v prostoru ani v  čase a pracující z dom ova jsou proto  neustále vystaveni pracovním 

záležitostem a úkolům.

Máte prostě u televize roztahanýjako pracovní věd a takhle jako  když s někým bydlíte, tak ten 
druhej prskájo, to je  fa k t taková nevýhoda.

Dalibor (28, bez dětí)

T: Jo,ještě máte podt, fy to má pofytivní vliv na váš partnerský život, ta práce?
C: Rozhodně ne, spíš naopak. Spíš naopak, ja k  jsem mluvila na začátku o tom faktom  toho 
pňchodu a odchodu do tý práce, tak tady si myslím se to projevuje negativně, fy ta práce tam fu rt 
někde je, fu rt někde v tom koutě straší. Ten počítač je  třeba ^apnutej\ fy: jo  i když on u ž je
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doma, i když ut j e vê r, tak si k  tomu jen tak odběhnu něco jako  se podívat, něco dodělat. 
Myslím si, fy to je  spíš blbý a %aseje to o tý sebekontrole a o tom jako  dát si ten limit v tý práá.

Cilka (29, bez dětí)

A le  myslím si, fy  tam jako  jsou ty problémy právě toho, fy ten člověk, co pracuje doma, tak chce 
pracovat třeba i večer a ten druhej očekává, fy se mu ten první bude věnovat, když se Pr°stě vrátí 
^práce.

K ryštof (29, bez dětí)

Jak vidíme z předchozích citací, práce z dom u je i pro ty, kteří ji vykonávají už 

delší dobu, stále tvrdým oříškem. Práce z dom u nabourává tradiční hranice mezi tím, co je 

práce a tím, co už je soukrom í a volný čas. Je to problém , který vadil respondentům  a 

respondentkám  na tom to stylu práce asi nejvíce. V oblasti pracovních povinností se 

zaměstnání z dom u jeví spíše jako pozitivní, protože dokáže flexibilně reagovat na pracovní 

problémy, pracující obvykle dom a nacházeli příjemnější prostředí, ve kterém  se m ohou lépe 

soustředit a přizpůsobit si pracovní tem po i postup tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Ve 

sféře soukromí se více projevují negativní stránky tohoto pracovního stylu. Právě problém  

oddělování sfér práce a soukrom í od sebe se v této souvislosti ukazuje jako nejpodstatnější. 

Podívejme se tedy v následující kapitole na to, jak se s touto otázkou vypořádávají 

jednotliví respondenti a respondentky.

4.3 Oddělování pracovního a soukromého

Prostě někdy si řeknu, že pracuju deset hodin denně, ale v podstatě kdybych byl v tý práci, tak to 
stihnu %a těch osm, protofy tam nemám prostě ty maličký proluky. Tím, fy člověk nemá přesně 
ten limit, kdy pracuje, kdy nepracuje, tak jako  mi to pňpadá, fy vlastně pracuju pořád. A  
případně mám ještě právě to špatný svědomí, fy teď si tady skočím něco koupit a je  to v pracovní 
době, tak pak jako  budu pracovat dýl a tím, fy jsem doma, tak mi prostě třeba nevadí, jo , když 

jsem v práá, tak prostě mi tak, musím v šest skončit, protofy do sedmi maj otevnno v krámě a 
pak musím ještě něco stihnout a musím pň jít domů a tam něco dělat. Zatímco tady mi to nevadí, 
vlastně, fy když skončím v deset večer, tak tam není takoiý, protofy jediný, co mě večer čeká, fy 
si půjdu lehnout. A  postel mám prostě dva metry od stolu, tak proč prostě nejít spát o půlnoá, 
když Pr°stě typnu počítač a lehnu si. Jo, fy prostě tady těma předělama, jako  nejsem schopen 
kvalifikovaně odhadnout, jestli pracuju, jestli ta skutečná práce je  víc nebo míň.

K ryštof (29, bez dětí)
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K ryštof zde ve stručnosti načrtává jeden ze základních problém ů, se kterým se 

potýká většina lidí pracujících z dom ova a tím je oddělování času pro práci a času 

soukrom ého. Lidé, kteří pracují m im o dom ov, klasickým způsobem  na pracovišti, mají 

obvykle pom ěrně jasně odděleny sféry soukrom í a práce. Hranice m ezi nimi probíhá jak 

v prostoru, tak v čase. N aopak ti, kteří vykonávají své zaměstnání z dom ova, musí tyto dva 

světy oddělovat uměle, musí si sami vytyčit hranice tak, aby v nich byli schopni existovat.

V této kapitole se pokusím  zaměřit na to, proč je hranice mezi těmito světy pro 

respondenty nutná, jak se u jednotlivých vyprávějících liší a také na m etody, kterými si ji 

ustavují.

Proč je hranice mezi prací a soukrom ím  důležitá? Existuje vůbec? Všichni 

respondenti a respondentky reflektovali ve svých vyprávěních, že v jejich životech funguje 

určité oddělování mezi soukrom ím  a prací. Někteří tvrdili, že práce z dom ova,um ožňuje 

lepší prolínání obou světů, jiní od sebe obě sféry striktně oddělovali, ale v pozadí všech 

rozhovorů stálo, že existuje hranice mezi tím, co je práce a co už práce není. Většina z nich 

měla tuto hranici dosti pohyblivou a přizpůsobitelnou nejrůznějším aktivitám. N a práci 

z dom ova je výhodné, že um ožňuje tuto hranici flexibilně m ěnit a posouvat a tím 

um ožňovat lepší integraci obou sfér.

Michal byl jedním z respondentů, který s oddělením práce od soukromí,neměl 

žádný problém . Každý den začal ráno po probuzení pracovat a končil mezi čtvrtou a 

devátou hodinou večerní, podle toho, jak složitý zrovna byl jeho pracovní úkol. Postupně si 

on i celá rodina zvykli na to, že práce doma se natolik neliší od klasického zaměstnání na 

pracovišti a čas na práci i na soukrom í je pom ěrně jasně vymezen. Michal nenechává své 

soukrom é a rodinné záležitosti zasahovat do pracovní doby a prolínání těchto dvou sfér je 

tak omezeno. O tázku oddělování soukromí od práce proto  Michal v podstatě neřeší a 

nevnímá ji jako problematickou.

M atka mi překážela. Ona měla tu představu, vždyťjseš doma, pojď mi támhle okopat tady 
tenhle. A  já  jsem ňkal, já  teď nemůžu, já  teďpracuju. Jak to, fy pracuješ, vfylyť sedíš doma.
Přece teď je  půljedenáctý, tak mi to tam pojď. A  dlouho mi trvalo, nefyjsem j í  vysvětlil, fy jako  
fy pňjdu třeba v pět hodin večer. Z<? teď musím pracovat.

Michal (57, dvě děti)

Já jsem nad takovou věcí nikdy nepřemejšlel. Já jsem s tím nikdy neměl žádný problémy, takfy  
jsem nepotřeboval přemejšlet, co j  tím. ( ...)  Heleďte se, ja k  jsem si já  uvědomil, moje fyna 
uvědomila, moje děti uvědomily a dokonce i moje matka si uvědomila, fy prostě když budu 
pracovat, tak pňnesu domů nějaký peníze. A  oni ty peníze jsou poněkud potřeba. N o tak prostě 
kdyžje potřeba pracovat, tak se bude pracovat, no. Takfy já  nějak s tím problém nemám.

Michal (57, dvě děti)



Michalovi nečiní potíže donutit se pracovat tak, aby stihnul vše, co má udělat. 

Způsob práce z dom ova se m u dostal pod  kůži natolik, že m ůže libovolně hýbat se svým 

pracovním  režimem  a přitom  si stále zachovávat rozum nou hranici konce pracovní doby.

Takfy, když. Ä usmyslíme, fy pojedeme na chatu, tak si prostě ve středu sedneme do auta a 
jedeme na chatu. No jo , ale já  si tam rofyofym ten notebook a pilně pracuju. A  v poledne si 
řeknu a teď pojedeme támhle k  tomu rybníku, tam si dáme pivo a ve dvě hodiny jsme zpátky.
Tak to uděláme a ve dvě hodiny si sednu k  tomu notebooku a pracuju. Někdy do sedmi, někdy 
do devíti. N ěkdy do pů l třetí. Jak se to kdy vyvrbí. já  nejsem jako. M ůfyt jako. Chtěljsem net, 
nejsem sváyanej. To jsem svá^anej, ale můfyi do jistý míry manipulovat časem i prostorem.

Michal (57, dvě děti)

D o  jeho pracovní doby je integrován i volný čas tak, jak to Michalovi i jeho 

rodině vyhovuje. V režimu jeho dne existují určité bloky věnované buď práci nebo 

soukrom ém u času a potíže m u nečiní mezi těmito bloky „přepínat“ a vždy být součástí jen 

jednoho.

Michalovým protikladem je do jisté míry Cilka, která se stále snaží záležitost 

oddělování soukrom é a pracovní sféry vyřešit ke své vlastní spokojenosti. Práce je u ní 

prom íchána se soukromým časem, neexistují pro ni jasné hranice tak, jak je tom u u 

Michala. Ačkoliv Cilka pracuje jen na poloviční úvazek, věnuje práci více času a někdy i 

plnou pracovní dobu.

T: A  můfyi se %eptat, ja k  typadá váš běfyiý pracovní den?
C: N o tak doufám, fy ne tak jako  dneska, kdy jsem vstávala vjedenáct hodin. Ne, prostě tak 

jde o to asi vstát, fy jo. Protofy člověk není nucen žádnou pracovní dobou a času teda k  tomu 
pracovnímu místu, který mám doma normálně v pokoji.

Cilka (29, bez dětí)

A le  ?{ase on ten rituál dojít do tý práce má něco do sebe, protofy tady člověk se nemusí anipřevlíct 
% toho pyžama, když nechce, fy j ° ■ Pořádjako by si neuvědomuje, že vlastně tak jájsem  teďka v 
práá, pak najednou pňjde ten partner večer a jako  už by měla končit ta práce, fy jo , ale ona 
jako  pořád probíhá, protofy to je  vlastně láfy pláfy), nikdo mě nikam nenutí, to se mi stává 
někdy. Takfy si myslím, fy ten pňchod a odchod má svůj smysl k  psychice člověka.

Cilka (29, bez dětí)

Pracovní doba v Cilčině životě nemá přesně dané hranice, mísí se s volným 

časem. Pevnými body v ní jsou jen on-line setkání s kolegyněmi a jednání na úřadech nebo 

s dalšími organizacemi. D o pracovní doby je tím pádem  m ožné snáze integrovat i osobní 

vyřizování nebo návštěvu lékaře.

56



Takfy nevim, ale myslim si, fy to má uratě hodně výhod, fy prostě to je  takový rozplynulejší a fy 
se člověk jako  tam daleko víc jako  integruje i ty rodinný věd. Ze tolik asi zase na druhou stranu 
neodděluje prád od toho soukromí no.
T: T akfy to vnímáte spíšpozitivně tady to, ja k  je  to propojené?
C: Jo, určitějo. Jako tyfyiduje to větší míru sebereflexe od člověka, aby si uvědomil — teď jsem v 
prád, přesně hlídal si hodiny, nenechal se lykoňsťovat tím, fy prostě u toho sedí od rána do 
večera. To je  náročnější, ale zase kdyžjako by zvládne se, tak o to je  to potom, dokáfy bejt lepší 
a výhodnější.

Cilka (29, bez dětí)

T oto  propojení Cilce vyhovuje i přesto, že v jiných ohledech ji právě nepravidelný 

pracovní režim znemožňuje soukrom é aktivity a koníčky.

Takfy prostě je  to takový, fy já  jsem měla vfylycky podt, fy to nejde drfyt ňákej pravidelnej 
režim. A  teďka jako  mám takový hodně těžký předsevzetí od ledna, to jako  drsně prosakovat a 
ňka t -  né, nemám čas, ne, nikam nejedu, mám prostě svoje povinnosti. A  spíš rozvíjet ty svoje 
Zájmy a koníčky a tyhlecty věd, na kterýjsem měla vfylycky podt, fyjako  čas nemám.
T: Takfy, když ú  člověk řekne, tak to jde, jo?
C: No, já  nevim, já  jsem to ještě pořádně neokusila. Já jsem si vždycky řekla, ale jako  sama 
sobě spíš, fy potom třeba ten tlak vyniknul, tak stejně jako po ňáký době mu člověk podlehnul a 
řek — tak teda jo, tak teď to vynechám a p ň ští tejden to zase vynechám, ale příští tejden už 
doopravdy pudu. Jo, jako  nevim, zatím se mi to ještě úplně nepodaňlo dodrfyt.

Cilka (29, bez dětí

O btížně se daří udržovat hranice práce také kvůli neustále přicházejícím emailům, 

které nehledí na pracovní dobu nebo na to, že vytrhávají ze soustředění na jinou práci.

To je  fa k t velkej problém. Kdyžjako člověk něco odešle, tak se nesnažit,třeba nemyslet na to, fy  
už třeba mohl mezitím někdo odpovědět. Prostě říct si ne, já  se zabývám odpovědma jenom od tří 
do čtyř a mezitím neklikám vůbec na email, to mě nezajímá. To je  fa k t velkej problém. ( ...)  
Vlastně celej den je  zjracenejjenom v emailový komunikad a neudělá se nic, čeho by člověk chtěl 
dosáhnout za ten den, takový ty práce, na kterou se musí soustředit.

Cilka (29, bez dětí)

Z tohoto  vyprávění m ůžem e vyčíst, že Cilka si přesně uvědomuje výhody, které 

m ůže telework poskytovat těm, kteří se vypořádají s jeho záludnostmi a obtížemi. Pokud se 

člověk naučí si jasně ustanovovat hranice mezi prací a soukrom ím  a povede se mu mezi 

těmito dvěma světy bez obtíží přecházet, je práce z dom ova opravdu ideální volbou pro ty, 

kteří nechtějí svůj život zasvětit jen práci, ale vhodně ji kom binovat se soukromím, 

rodinným  životem nebo koníčky. Cilka si v  současné době tyto hranice vytváří, hledá limity, 

které by práce neměla přesáhnout. Určitá čára mezi zaměstnáním  a soukromím se podle 

obou vyprávějících jeví jako nutnost. Cilka, která hranice nemá přesně definovány, má 

pracovní den rozbředlý a neurčitý. Práce se šíří všude, zasahuje do jejího soukromí, obírá ji
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o koníčky a zájmy. Vzdaluje ji též od partnera ve chvílích jeho volna v průběhu společných 

večerů, které jsou u ní poznam enány prací nemající konce. N aopak Michal dovede práci od 

soukrom í odlišit pom ěrně přesně a stal se pánem  nad časem i prostorem . Pracovní doba je 

u něj prokládána osobním i aktivitami, ale vše má jasnou strukturu a uspořádání. Práce a 

soukrom í jsou integrovány, ale nejedná se o jakousi neurčitou difúzi nebo vsáknutí práce 

do soukromí, jako je tom u u Cilky. V  jejím případě práce a soukrom í tém ěř splynuly 

v jedno, což znamená, že práce ji zabere m nohem  více času než by měla a soukromý čas je 

vždy silně ovlivněn pracovními záležitostmi.

4.3.1 Překážky při oddělování práce a soukromí

Zam ěřm e se nyní na faktory, které komplikují respondentům  a respondentkám  

oddělování obou sfér, na to, jak práce proniká jejich do volného času a nakolik to na ně 

negativně působí.

Zvyšující se tlak práce

Základním problém em , kvůli kterém u je oddělení práce a soukrom í složité, je 

nadbytek pracovních povinností, které prodlužují čas práce a zkracují ten soukromý. Tento 

fenom én se bezpochyby netýká jen pracujících z domova, ale současného trhu práce 

obecně. Situace pracujících z dom ova je m ožná složitější v tom, že vzhledem  k tomu, že 

jejich pracoviště není prostorově odděleno od domova, je snadnější překračovat pracovní 

dobu a pracovat dlouho do noci. N epůsobí na ně vnější vlivy, které by limitovaly čas 

strávený v práci, jako je zavírání budovy, zhoršená m ožnost dopravy dom ů v pozdějších 

hodinách apod. Pracovní čas se tedy natahuje velice pružně a ačkoliv se tom u snaží 

jednotliví respondenti bránit, práce večer se stává běžnou součástí jejich životů.

Snafym se nedělat v noci. Takfy končím nejpo^dějc v 10 hodin, takfy v 10 hodin to vždycky 
typínám a snafym se, abych později nedělal. To se mi v 99 % případu povede.

Alan (41, dvě děti)

Práce také často přerůstá do víkendů nebo dovolených a přesto, že to 

respondentům  i respondentkám  vadí, je těžké se bránit.

T: A. víkendy pracuješ?

E: Ty se snafym nepracovat, to jenom kdyfyje kriye, kdyšje termín, tak to si dám pár víkendů 
%a sebou, ale jako  snafym se tomu tyhýbat maximálně. On ^ toho člověk taky %blbne a ta 
výkonnost klesá.

Erik (28, jedno dítě)
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Ta dovolená je  tou prací také pozjiamenaná. Ten notebook tahám s sebou i na ty víkendy a 
kdykolivje potřeba cokoliv zařídit. A  to jako  narušuje to.

Gita (31, bez dětí)

Další komplikací, která ztěžuje oddělení práce od soukromí, je fakt, že klienti 

nerespektují hranice pracovní doby, které si respondenti a respondentky vytvoří. Telefonují 

kupříkladu večer, po konci běžné pracovní doby, kdy už je čas vyhrazen soukromí. 

Pracující dom a jsou pod stálým tlakem klientů, který obvykle musí akceptovat.

N o a taky třeba ty telefony, to člověk chce, aby třeba pracovně volali do pěti hodin, aby pak uý 
nevolali. No, tak prostě nezvedám. No, ale zatím to zyedám samozřejmě, není moc možné 
T: Jo, takfy ti klienti prostě nějak nedokáží rozlišovat, fy už teďka nejste v práci, fy ...
G: No, ono je  to prostě nezajímá.
T: A  ty se o to snafytejim nějak jako  ...
G: Zatím se ani nesnafym. A le  ono to člověk časem donutí, protofy přece jenom nemládnem, fy 

jo. Časem předpokládám, fy bych to chtěla dostat přesně do těch kolejí, fy kdyžjsem  v kanceláň, 
tak pracuji a kdyžjsem v obýváku nebo v ložnici, tak prostě soukromá zálefytost, nepracuji. Jo, 
prostě nějak ta pracovní doba a nesednout si večer k  televizi s notebookem, fy ještě něco udělám 
a tak.

Gita (31, bez dětí)

Teda ten můj business zalofynej na vztahu s A sií, tak oni volaj naprosto v nepředstavitelný 
hodiny na tu telefonní linku, která je  doma, takfy jájsem  j í  normálnějako vypnuljsem zyonění.
( ...)  Jo, takfy vás doma obtěžujou lidi, který jako  s prací i  v hodinách není žádný soukromí, 
můfy se to stát samozřejmě.

Dalibor (28, bez dětí)

Problémy způsobují také emaily přicházející ve večerních hodinách, na které musí 

respondenti reagovat. V případě Dalibora se jedná spíše o jeho neschopnost určit si 

hranice, kdy ještě bude řešit pracovní záležitosti a kdy už ne. O ta m oc velký výběr nemá, 

pokud mu ještě večer přijde email se zadáním zakázky a pokud o ni má zájem, musí ji mít 

do rána hotovou.

Když mi přijde email v 10 hodin večer a samozřejmě ono mi to ještě chodí na telefon, takfy já  
když nejsem on-line, tak jako  kouknu, co mi pňšlo. Kdyžje to něco, na co bych měl zareagovat, 
tak na to zareaguju hned a tím se hned vrátim do práce.

Dalibor (28, bez dětí)

Takže buď práce po večerech, cožjsem bohufyl dneska už i díky tý práci noční ptáče, protofy 
vám lidi posílají, jsou naučený tak, fy posílají ty věci, já  nevím, věd, které jsou do osmi hodin do 
večera jako  v e-mailu, tak druhej den m ajíjako odevzdaný. ( ...)  Takže já  vlastně přes tu noc 
většinou pracuju, dopoledne dospávám, pokud teda nejsou nějaký povinnosti a nějaký ryňzpvání 
osobní pro to soukromí.

O ta (42, dvě děti)
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N edá se tedy říci, že lidé pracující doma si m ohou organizovat pracovní dobu 

úplně podle svých představ. Jsou to právě telefonáty klientů, spolupracovníků nebo 

nejrůznější jednání, která je nutí uzpůsobit pracovní režim cizím požadavkům. Někteří 

respondenti a respondentky byly zvyklí na režim práce, který začínal spíše odpoledne nebo 

večer a končil v brzkých ranních hodinách. Postupně od něj ale musí upouštět.

Ta noc tam ještě nevadila, spíš ráno nebo dopoledne, kdyžpotom přišlo ňákýjednání v osm ráno 
a nebo jako  i telefon a podobně, aby člověk byl dostupnej ,tak to bylo takoiý nepňjemný,jako fy 
se to fu rt stndalo, ten refym. Já jsem vlastně standardně stával v deset, jedenáct, ale někdy jsem  
musel vstát v sedm a tak. Takfy jsem se to snafyl spíš jako  %praktickejch důvodů přesunout, 

jin a k  by mi to tyhovovalo pracovat spíš v noci asi.
Erik (28, jedno dítě)

Opačný problém  musí řešit Kryštof, který je součástí většího program átorského 

kolektivu a vhledem  k tomu, že jeho spolupracovníci jsou zvyklí program ovat právě večer a 

v noci, musí se jim přizpůsobit. Tím, že nemůže pracovat, když se to hodí jemu, práce mu 

jde hůře a navíc m u nabourává režim, který se snaží udržet.

Zrovna v týhle tý práci je  to ještě podporovaný těma mýma spolupracovníkama, k te ý  některý ~ 
nich třeba maj třeba místo, ale velice často taky dělaj £ domova a tedjim  to přešlo do krve, fy se 
programuje v neděli večer, protofy většinou v pondělí je  nějakej termín. Takfy ono to ^ toho tak 
nějak typlynulo, fy v neděli večer programujeme všichni. Nebo oni programují v neděli večer a oni 
mě k  tomu potřebujou. Takfy i kdybych já  jsem se to pokoušel směnit, abych dodrfyval ty 
termíny a %ačaljsem programovat třeba v pondělí v devět ráno, tak jsem zjistil, fy vlastně nemám 
co, protofy musím čekat na ty lidi a musím j  nimi spolupracovat a oni uýjsou %iyklí, fy se spí 
do jedenácti a programuje se po nocích.

K ryštof (29, bez dětí)

Nárazová práce

Pracující z dom ova podléhají určitým vnějším vlivům, kterém  jim ztěžují si určit 

pracovní režim a strukturu dne tak, jak potřebují. To je dáno charakterem práce grafiků, 

grafiček, program átorek a program átorů, který bychom  asi mohli popsat jako nárazový. 

Práce je zadávána jako úkolová, jsou dány termíny, do kdy má být hotová a ty by měly být 

dodrženy. O tázkou je, jaký to má vliv na ustavování hranice mezi prací a ne-prací. Pokud 

nějaká zakázka spěchá, je často nutné pracovat více než dvanáct hodin denně, což 

samozřejmě znem ožňuje jakékoliv soukrom é aktivity. Později následuje větší volno, které je 

m ožné zasvětit jen odpočinku nebo rodinným  záležitostem.

U nás je  právě týhoda, když mám hodně práce, tak problém nemám, fy jsem schopen dělat i 
řekněme těch čtrnáct, šestnáct hodin denně. Ze člověk vstane ^postele, hned si sedne k  počítači a
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maximálně si dojde někam, já  nevím, na jídlo, nebo si nechám něco pňvést, coýje, bohufyl dost 
často něco přes ulici a podobně, takfy já  dělám od rána do večera. Zase večer, kdyýjsem  
unavenej, tak to vypnu a zase se vyspím a %ase vstanu a zase pracuju a a% to dokončím, tak si 
oddechnu a udělám si větší volno. Člověk se můfy na tejden vfyt a někam odejít pryč.

Ota (42, dvě děd)

Respondenti samozřejmě negativně hodnotili velkou pracovní zátěž a větší volno 

poté jim přišlo naopak výhodné. V  rozhovorech se ale neobjevuje vztah toho fenom énu k 

uspořádání pracovních a soukromých aktivit. Tento styl plnění pracovních úkolů zřejmě 

podporuje ostré dělení na dny práce a dny volna. Pracovní a soukrom é aktivity tak m ohou 

být obtížněji integrovány, protože ve dnech, kdy je nutno tvrdě pracovat, není možné 

zařizovat žádné soukrom é záležitosti, věnovat se rodině apod. V  tom to smyslu má práce 

z dom u v daných odvětvích spíše negativní vliv na prolínání sfér soukrom í a práce. 

Vzhledem  k tom u, že v tém ěř všech vyprávěních (kromě těch, které poskytly ženy s dětmi 

na mateřské dovolené) se objevuje priorita práce nad soukromím, m ůžem e předpokládat, 

že dny volna po velkém výkonu jsou alespoň částečně zasvěceny také práci.

Takfy i u tý dovoleny se ten čas dá vyplnit v podstatě nějakou prací, která, pokud člověka těší a 
je  to koníčkem, tak můfy být v podstatě i jako  potěší na duši.

O ta (42, dvě děti)

Pracovní sféra má jistou převahu nad tou soukrom ou. Všichni respondenti a 

respondentky, kromě těch, které se zároveň staraly o malé děti, vždy upřednostňovali 

splnění pracovních závazků před těmi soukromými. Muži, kteří měli rodinu, se snažili 

om ezit dlouhou pracovní dobu a pokud to nebylo m ožné, přeci jen svůj čas alespoň 

částečně přizpůsobit rodinném u životu a rytm u zbytku rodiny.

Jinak si můfyt organizovat svůj čas trošku víc podle sebe, samo sebou %álefy na prioritě úkolů, 
kdyžje třeba něco udělat, tak prostě zaměstnání je  na prvním místě a musím to tak udělat.

Boris (30, bez dětí)

T: Takfy pracuješ takhle dlouho do noá?
E : No, snafym se i doma,, aby to tak nebylo. A le  kdyžprostě něco je, přijde ňáký projekt, který 
se musí, který má ňáký termín, který se musí stihnout, tak prostě dělám i do nod, no. A  nebo to 
prostě dělám na přeskáčku, fy pracuju do odpoledne a pak si dám pauzu, abych byl s rodinou a 
pak zase rodinu ulofyrn a pokračuju

Erik (28, jedno dítě)

Zeny, které se dom a zároveň staraly o dítě, měly zcela opačný postoj. 

Jednoznačnou prioritou pro ně bylo dítě a práce byla vždy na druhém  místě. Péče o dítě by 

se kvůli pracovním  povinnostem  nevzdaly, pokud by to nebylo nevyhnutelně nutné.
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Kdybych me/a /b rvszŕ Jako tak, %e s i na/du ne/akou bo/ku, která s  tím  d/tetem bude, nebo %eji 
dám do jeslí, lak se na to vy.kaš/u. Tak tu  práci nede/ám. Protone mne by to pňšlo takotý ode 
mne jako  drsný řešení vůči tomu dítěti. Že %ase si myslím, fy je  to dítě malý chvíli a fy to je  
škoda a se o to jako  pňpravit úplně.

Lada (30, jedno dítě)

4.3.2 Tak snáze odlišit práci a volný čas?

Zam ěřm e se nyní na druhou stránku oddělování soukrom í a práce, tedy ne na to, 

co situaci respondentům  a respondentkám  komplikuje, ale na to, co ji naopak dělá 

jednodušší.

Rodinné starosti

Rozhovory ukazují, že snazší je rozdělení soukrom í a práce pro  ty, kteří mají 

rodinu a děd. Na tom, že je nutné tyto dvě sféry rozdělit důkladněji, má-li člověk děd, se 

shodují i ti, kteří rodinu zatím nemají.

Kdybych já  měla jako  kdyby rodinu, tak předpokládám, fy bych tu kancelář neměla doma. ( ...)
Víc jako  kdyby oddělit tu práá od toho soukromí.
T: Jako abyste potom i v té práci mohla být v klidu ...
G: H m  a doma v klidu. Já si to teď můžu dovolit, fy mi to jakoby zasahuje do toho
soukromí,tak to tak mám.
T: Jakoby, fy tím nerušíte někoho jiného nebo takhle?
G: Hm. Jo.

Gita (31, bez dětí)

Bezdětní respondenti a respondentky byli prim árně soustředěni na práci a vadilo 

jim méně, že povolání zasahuje hlouběji do soukrom ého života. N epoškozují tím totiž 

nikoho jiného krom ě sebe a svých zájmů a koníčků, na které mají m éně času. Respondenti

a respondentky, kteří měli děti, většinou dovedli docela dobře integrovat rodinné a

pracovní povinnosti. Muži, kteří pracovali doma, byli ve větším kontaktu s dětmi, než by 

byli v případě klasického zaměstnání. Přestávky mezi prací věnovali většinou dětem  a 

rodině. Podle rodinných zvyklostí se také upravil jejich pracovní rytmus.

T: A  tady ty dvě hodiny, když děláš něco jiného, tak to je, fy třeba, já  nevim, jdeš vysávat nebo 
Že si hledáš něco na internetu?
E : Tak spíš, fy sedím u toho počítače, tak spíš je  to něco u toho, co jako  by nestíhám a nebo 
třeba, fy si přes internet s někým pokecám a nebo tylofyně něco jiného, no, sem tam spravím něco
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na autě nebo vyluxovat. Teďka spíš, když máme M išáka doma, tak spíš je  to tak, ýe se mu 
věnuju a dnv to byli ty jiný  věd.

Erik (28, jedno dítě)

U žen, které pracují a starají se o děti, je závislost práce na rodině ještě výraznější. 

Mají také m enší problém y s tím oddělit od sebe čas pro rodinu a čas pro práci. Práce todž 

vždy nastupuje až poté, co je rodina a děti nepotřebují. Ida pracuje až od devíti hodin, poté 

co se celý den stará o dceru a ještě večer, kdy manžel koupe dítě, udělá dom ácí práce. Další 

dvě ženy, N ora a Lada, se začínají věnovat práci ve chvíli, kdy dítě spí nebo se o ně stará 

manžel. N ora má pracovní situaci usnadněnou ještě tím, že její syn si už dokáže hrát sám a 

v těch okamžicích se může věnovat zaměstnání.

A le  to asi, i kdyžjsem  tak moc nespěchala, tak to bylo tak tň  hodiny denně. Když třeba spal 
odpoledne a večer něco. A  teď, když teda to spěchá, tak to ráno pustím počítač a když Kľovna 
není potřeba vaňt oběd, nebo tak. Tak u toho sedím a sem tam odpovím na nějakou otázku a 
nebo tak.
T: Takže jakoby pracujete a syn tady tak nějak pobíhá a ty ho občas kontrolujete, nebo ?
R: No, tak v podstatě ano.
T: Takže u ž nepotřebuje?
R: A le  občas se dožaduje, maminka číst. Takže si musím s ním j í t  na p ů l hodinky hrát.

N ora (28, jedno dítě)

Pracovní návyky

Jedním  z nejpodstatnějších faktorů, které um ožňují lidem vůbec pracovat 

z dom ova, je systém úkolové práce. Pro m noho z nich je obtížné začít vůbec pracovat, 

když jsou v domácím prostředí. Právě nutnost odevzdat v určitém term ínu hotový úkol je 

způsobem , jak začít pracovat a splnit daný úkol. Zaměstnání, které by bylo třeba vykonávat 

každý den osm  hodin, asi není pro telework vhodné. S úkolovou prací je zase ta potíž, že 

svádí k tom u odkládat ji na nejzazší termín a pak ji dokončit během  několika perných dnů.

To bych řekla, ž? to není jako  pracovní doba. Já mám nějaký úko, a taky ho chci mít co 
nejrychleji hototý.

N ora (28, jedno dítě)

Ne, yásadně se mi nechce. Takže všechno nechávám na poslední chvíli, takže pak třeba všechno 
dělám přes noc. No, ale už se to zlepšuje, už sem dospěla po těch letech do toho stádia, že přece 

jenom to chce nějakej režim. A le  nezačínám br^o ráno, začínám klidně až někdy odpoledne. Že 
dopoledne se spíšpoflakuju někde a odpoledne dělám, no.

Johana (31, bez dětí)
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V okamžiku, kdy by měla začít práce a pracovní prostředí k ní příliš nenabádá, je 

nutné se tém ěř silou přinutit k práci.

T: N o ajakoby není to pro Vás takové obtížné se donutit do té práce?
I: To je  skoro nejhorší. A le  tak ufyjsem se rozhodla, fy to zakusím, tak u^jsem  pak musela.
Když užjsem  jim  to slíbila, tak musím pracovat, ale je  to strašně nepňjemný teda. V  devět hodin 
místo toho si sednout u film u nebo si uvaňt kafe a natáhnout si nohy, tak je  to, fa k t to bylo 
kolikrátjenom se sebezapřením. Tak jsem si %aká%ala myslet na něco jiného a popřela jsem se.
Tak právěproto se teď těším na to, fy teď chvíli nebudu nic dělat. To je  skvělej pocit.

Ida (30, jedno dítě)

Trochu to svádíjako doma, k d yžje právě míň práce, tak to trošičku svádí k  tomu jako, kdyžjc  

člověk doma, tak nedělat nic, no, ale to si jako  člověk musí ňák sám sebe psychologicky 

nakopnout.

Erik (28, jedno dítě)

Samozřejmě to vyfyiduje to, fy si to musim pro sebe striktně říct: od tehdy do tehdy je  pracovní 

doba a nebudu dělat nic jinýho. Takfy to lyfyiduje to, abych byl sám na sebe velkejpes, cožjsem.

Alan (41, dvě děti)

Čára v prostoru

Dalším faktorem, který přispívá ke spokojenosti s tímto stylem práce, je m ožnost 

oddělit prostor, ve kterém se pracuje od toho, který slouží odpočinku a soukromým 

aktivitám. Hlavně ti, kteří měli malý byt, ve kterém nebyli schopni si vyhranit prostor 

k práci, řešili největší problém y se zvládáním teleworku. Právě na příkladu pracovního 

prostoru vidíme, že hranice mezi prací a soukrom ím  jsou pro  respondenty nutné.

V každém rozhovoru se to to  téma objevovalo, ať už explicitně nebo jako zamlčený 

předpoklad.

H: No, tak to naštěstí mám, naštěstí mám pracovnu, tam mám všechno, co potřebuju, klienti 
tam můfy>u chodit.

T: A  nedělá vám problémy třeba to oddělování toho pracovního světa a soukromého ?
H: To je  pravda, no, to je  velký téma, to je  velký téma u mě, no. A le  já  mám naštěstí dost velký 
byt, takfy se snafym to nějak oddělovat, fy jo. Prostě tady odpočívám, tady pracuju a pak se to 
snafym nějak si to rozdělit časově, ale občas se to prolíná, to je  pravda.

Hynek (32, bez dětí)

Všichni se shodli na tom, že m ístnost, ve které se pracuje, by neměla fungovat 

jako normální obytná místnost. Snad jen Daliborovi nevadilo, že nemá sam ostatnou
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pracovnu, ale i on si uvědomoval, že jeho partnerce vadí jeho pracovní dokumenty 

roztahané po  celém bytě.

D: N o mám takoiý kanape, kde si můžu opřít hlavu a drfyt ten laptop takhle na bňše, to jsem  
jako vyvinul, ale pracoval jsem jako  na růdných místech v tom bytě, ale tohle mi lyhovuje nejvíc.
T: Takýe to nemáte přesně určené, ňáký prostor nebo pokoj nebo tak ?
D: Jsem roytahanej všude.

D alibor (28, bez dětí)

Ti, kteří v současné době sam ostatnou pracovnu nemají, intenzivně uvažují o 

tom, že by si ji vytvořili, plánují stěhování či přestavby dom u nebo si to alespoň 

představují, protože v současné situaci pro ně změna bydlení není možná.

No, vadí, no. Kdybych si to mohl finančně dovolit, tak bych to rozdělil prostě na prostor k  
odpočinku a na prád a studium, ale nemám na to mít dva pokoje. N ež naházet ňákých 4.000,- 
do nájmu, tak vím, co lepšího s nima udělat. (.. .)To ani ne, ne ýe bych se necítil dobře, ale 
my slim, fy by to bylo lepší, kdybych si to rozdělil, fy; bych z  toho měl lepší podt celkově, z  toho 
uspořádání.

Filip (26, bez dětí)

Práce jako zábava

Respondentům  i respondentkám  situaci pracujících z dom u ulehčuje především 

to, že práce je ve většině případů baví, je pro ně koníčkem a nečiní jim tudíž 

nepřekonatelné problém y pracovat v domácím prostředí.

Musíte si na to \"vyknout. N ěkteří lidi ňkaj, fy by to dělat nemohli, protofy by si 
nezorganizovali, fy by se nedonútili pracovat, jo. M usí vás to bavit, jo , když. v^s to nebaví, jako  
když hodíte někam, fy musíte, jako  do ňáký ho jobu a měla byste to dělat doma, tak se k  tomu 
nedonútite samozřejmě, musí to být vaším koníčkem ta práce, jin a k  to dělat nebudete. D íky bohu 
to je  můj pnpad.

Dalibor (28, bez dětí)

No, já  jsem zjistil, že když nepracuju, tak mi něco schází. Takfy, ne fy bych byl mrkoholik, to 
Zase, díval jsem na ňáký dejinice, to snad ještě nejsem, ale když s* nemůžu sednout k  
programování, tak jsem nesvůj.

Alan (41, dvě děti)

Všichni respondenti a respondentky patřili do skupiny kvalifikovaných 

pracovníků, kteří se živili pom ěrně kreativní a zajímavou prací. N ení tedy divu, že většinu 

z nich bavila a m ohli ji bez větších potíží vykonávat doma.

65



Já, práce je  moje hobby, šťastnej každej, kdo to tak má (zpívá). M ě věd, co dělám, bavěj, takfy  
mi to neva.

Johana (31, bez dětí)

I přes komplikace, které pro většinu z nich znamenalo prolínání práce a 

soukromí, byli respondenti a respondentky s prací spokojeni. Mezi dotazovanými se 

nenašel nikdo, kom u by současná práce v podm ínkách, za kterých ji přijali, nevyhovovala 

natolik, že by ji chtěli změnit. Respondenti a respondentky dovedli integrovat sféru práce a 

soukrom í m nohem  hlouběji než lidé, kteří vykonávají klasické zaměstnání na pracovišti. 

Pracovní přestávky se snažili věnovat rodině, domácím pracím nebo soukrom ému 

vyřizování na úřadech, obchodech apod. U některých se sice sféra práce a ostatních aktivit 

prolínala více než by si přáli, přesto byli obvykle spokojeni s kom binováním  těchto světů.

Ve vyprávění nalézáme rozhraní mezi tím, co je vním áno jako soukrom é a 

pracovní. Respondenti si snaží aktivně konstruovat meze a předěly tak, aby se mohli co 

nejsnáze pohybovat mezi oběma sférami. Časové hranice se snáze určují těm, kteří mají 

rodinu a tyto meze musí být modelovány také podle toho, co vyžaduje rodina a děti. Lidé, 

kteří žijí sami nebo jen s partnerem  či partnerkou, zažívají větší slévání práce a soukromí 

v každodenním  životě. Práce se rozlévá do veškerého času, protože pro ni neexistuje 

dostatečně silná bariéra (v podobě plačících dětí, rodinného oběda apod.), která by její 

proud m ohla zastavit. Rozhraní, které si tito respondenti nebo respondentky ustavovali 

pouze na základě vlastního rozhodnutí, které nemělo dostatečně silný základ a v jeho 

pozadí nebyla silná motivace hranice opravdu dodržovat, nebylo pevné a pod náporem  

pracovních okolností se hroutilo.

4.4 Shrnutí

Jak se žije pracujícím z domova? O dpověď  jedním slovem by asi zněla -  dobře. 

Lidé si vybrali tento pracovní styl z určitých osobních důvodů a práce z dom ova obvykle 

dovede naplnit jejich požadavky a přání, která mají ohledně svého povolání. Mnozí 

respondenti a respondentky si vybrali práci z dom ova proto, aby se vyhnuli převažujícím 

pracovním  trendům , které zdůrazňují dlouhý pobyt na pracovišti, omezují volný čas a 

vytlačují soukrom ý nebo rodinný život zaměstnanců zcela na okraj. Práce z dom u nabízí 

m ožnost strávit více času s rodinou, věnovat se studiu nebo prostě jen nevstávat na osmou
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do práce. Podstatnou roli hraji také nižší náklady, které přináší jak zaměstnancům, tak jejich 

klientům i zaměstnavateli.

Práce z dom ova se od klasického zaměstnání v m noha ohledech liší. Jak vyplývá 

z analýzy těchto aspektů, většina z nich má ambivalentní charakter a v určitých případech 

dokáže jednotlivým pracujícím zlepšit pracovní i soukromý život, v jiných mají spíše 

negativní dopady. Celkově práce z dom ova pro respondenty a respondentky znamená více 

svobody a volnosti. Flexibilnější pracovní dobu je m ožné využít pro pružnější organizaci 

práce, může se také přizpůsobit dalším činnostem  jako je studium, péče o děti nebo 

nejrůznější volnočasové aktivity. Lepší organizace práce znamenala také m ožnost zvolit si 

pracovní postup i m etodu podle svého uvážení, což vedlo ke kvalitnějšímu odvedení práce. 

Dalším  tém atem , které je neoddělitelně spjato s prací doma, je otázka snížené komunikace. 

Práce z dom ova bývá spojována také s omezenými sociálními kontakty s ostatním i a může 

vést k sociální izolaci v domácím prostředí. Výhodou je naopak m éně zbytečné komunikace 

nevztahující se k pracovním  záležitostem, která odvádí od práce a zhoršuje soustředění. 

M nozí z respondentů a respondentek oceňují také snížení nákladů: finančních i časových 

na dojíždění do zaměstnání, dále také nižší výdaje pro zaměstnavatele nebo klienty, pro 

které pracovníci z dom ova znamenají méně starostí s technickým vybavením, prostorem  na 

pracovišti a někdy i nižší administrativní náklady. Práce z dom u se i přes některé záporné 

stránky jeví jako forma práce, která se dovede lépe přizpůsobit soukrom ém u životu 

zaměstnanců, kteří pracují s větším uspokojením  a tím pádem  snad i více a kvalitněji. 

Zam ěstnavatelům  se tudíž vyplatí zaměstnávat takové zaměstnance nejen kvůli nižším 

nákladům, ale také kvůli hodnotnějším  výsledkům těchto pracovníků.

Flranice mezi prací a soukrom ím  jak v čase, tak prostoru se jevila jako důležitá ve 

všech rozhovorech. To, že respondenti a respondentky m ohou pracovat aniž by opustili 

obývák či ložnici, neznamená jen větší pohodlí a klidnější pracovní prostředí, ale také to, že 

jsou stále v práci a i v čase volna se k nim pracovní záležitosti vrací. Z rozhovorů vyplývá, 

že hranice mezi těmito dvěma sférami se liší v životech m užů a žen. Muži oba světy velmi 

dobře oddělují a i když pracují z dom ova, neznamená to, že by se výrazně více věnovali 

dom ácnosti a dětem. Cas žen (zejména žen s dětmi) a jejich hranici mezi soukromým a 

veřejným pak určuje rodina, dom ácnost a jejich požadavky. Takto je to uspořádáno jednak 

v myslích samotných aktérů, ale i v očekáváních jejich partnerů a dalších v jejich okolí. 

Zřejmě je tato rigidita rozdělení genderových rolí i v takto změněných podm ínkách 

pracovního a rodinného života způsobena tím, že jde o fenom én v naší společnosti nový.

Z vyprávění vyplývá, že je určitě výhodou, že je časová hranice práce dosti volná 

a pružná, zároveň se ukazuje, že i přes svou flexibilitu je hranice mezi soukrom ím  a prací 

zcela zásadní pro  zvládání teleworku. Pokud se respondenti a respondentky dokázali
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vypořádat s nástraham i prolom ených hranic mezi soukrom ím  a prací, práce z dom ova se 

pro ně stala tou ideální, která se dokáže velice dobře přizpůsobit jejich životním u stylu a 

zvykům.
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5. Závěr

V závěrečné kapitole se pokusím  vykreslit obraz práce z dom ova tak, jak byl 

popsán a analyzován v teoretické a empirické části. Cílem bude odpovědět zvláště na 

otázky, jaké je postavení práce z dom ova na současném trhu práce v České republice a 

jakým způsobem  um ožňuje kom binovat těm, kteří ji vykonávají, rodinné a pracovní 

závazky. V  současné době je český trh práce stále zapleten v zažitých schématech 

pracovního života a práce z dom ova je pom ěrně řídkým fenom énem , který se jen pomalu 

šíří. Přesto se už našli její velcí zastánci a příznivci, kteří ji považují za pracovní styl nového 

století. Prvkem, který nejvíce obdivují na tom to stylu práce, je osobní svoboda, nezávislost 

a volnost, m ožnost zvolit si po svém uspořádání vlastního života i práce tém ěř bez ohledu 

na tradiční schémata, která jsou se zaměstnáním  svázána. Pružnost práce z dom u spočívá 

ve volnějším  nakládáním jak s časem, tak s prostorem , který je práci věnován. Práce se 

přizpůsobuje životním u stylu, který tito lidé mají, jejich rodinným  závazkům a 

povinnostem . T ento způsob práce by tudíž měl jít proti trendu, který dnes v pracovní sféře 

převládá, tedy přizpůsobování veškerých rodinných a soukromých závazků placené práci a 

zaměstnání. Podívejme se nyní podrobněji, jestli tom u tak opravdu je, nebo je práce 

z dom ova jen nafouklou bublinou, která nic zásadně nového nepřináší a jen pomalu 

splaskává.

Lidé pracující z dom u jsou obvykle se svou prací spokojeni a častokrát se zdá, že 

ani nevnímají, jaká rizika a nejistoty jim tato práce přináší. Většina respondentů neměla 

klasickou pracovní smlouvu, ale pracovala bud’ na živnostenský list nebo nějakou 

podobnou form ou pracovního vztahu. To vytvářelo poněkud nestabilní podm ínky jejich 

zaměstnání. Především ti, kteří pracovali v oboru grafického designu, se museli neustále 

snažit o získání zakázek ve vysoce konkurenčním  prostředí a tak se ocitali v dosti složité a 

nejisté situaci. Neustálý boj o zakázky a klienty, dlouhotrvající nárazová práce v okamžiku, 

kdy zakázku získali, nikdy nekončící pracovní povinnosti i během  dovolených a po 

večerech nebo během  nemoci nejsou faktory, které by pozitivně působily na spokojenost 

s prací. Vyprávějící byli přese všechno spokojeni se svou prací a s tím, jak ovlivňuje jejich 

život. Na tom  se m ohou podílet dva faktory: Je to jednak obecná snaha lidí konstruovat 

svůj život a životní situaci jako vyhovující a spokojenou a na druhé straně m ůže hrát roli 

fakt, že je jim opravdu svoboda, kterou práce z dom ova přináší, cennější než případná 

rizika a nejistoty, které pro ně m ůže znamenat. Vypovídající je zejména příklad Hynka, 

který vyměnil svět jistého, ale omezujícího zaměstnání za nezávislou práci na volné noze. 

Ačkoliv v současné době nemá příliš m noho zakázek a ocitá se ve špatné finanční situaci, 

považuje práci z dom ova za ideální, vyhovuje m u být svým vlastním pánem  a řídit si život
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podle vlastních představ. Byl to právě m odel ideálního zaměstnance, který pracuje dlouhé 

hodiny denně, dovolená je pro něj spíše přepychem a soukrom é záležitosti musí jít vždy 

stranou, kterém u se Hynek snažil vymanit. O tova situace je podobná, aby si udržel určitý 

životní standard a finanční příjem, musí zvyšovat objem  vykonané práce, brát všechny 

zakázky a to kdykoliv se naskytnou. O dm ěnou za čtrnáctihodinovou práci denně je pro něj 

m ožnost m ít v létě více volného času, který m ůže věnovat rodině. N aopak Gita, která také 

nebyla spokojena s klasickým zaměstnáním  a vyměnila jej za vlastní prosperující podnikání, 

dovedla dobře uchopit svou šanci a vynesla se do skupiny těch, pro které riziko představuje 

spíše m ožnou příležitost než nejistotu.

Být více času s rodinou a malými dětmi byl jeden z nej častějších důvodů, proč si 

jednotliví respondenti a respondentky vybírali práci z domu. N a tom to poli vidíme zásadní 

rozdíly m ezi chováním  žen a mužů. Muži, kteří pracují z dom ova a přitom  mají děti, 

obvykle nevěnují rodině výrazně více času než muži, kteří pracují běžným způsobem. Práci 

z dom ova si kvůli rodině vybrali jen z části, podstatnou roli hrály i další faktory. T ito muži 

obvykle jasně oddělují čas věnovaný práci a čas zasvěcený rodině nebo volném u času.

V jejich dni se prolínají obě sféry, vzájemně se střídají. V případě, že se jedná o běžný 

pracovní den, kdy není nutné odevzdávat nějaký úkol, muži střídají aktivity spojené s prací 

s aktivitami rodinnými nebo volnočasovými. Obědvají společně s rodinou, přestávky 

v práci věnují buď dětem  nebo vlastním koníčkům. Zatím co nastane-li období, kdy je 

potřeba dokončit nějakou pracovní povinnost, rodina jde zcela stranou. Respondenti se 

vždy soustředili pouze na pracovní úkoly, dokud nebyly hotovy. To znamenalo, že 

pracovali dlouho do noci, nemohli pom áhat s péčí o děti, z jejich pracovního režimu se 

vytratily rodinné přestávky. Práce vždy byla hlavní faktorem, který ovlivňoval jejich denní 

režim.

U žen můžeme vidět jiné priority a hodnoty. Tři ženy v tom to vzorku, které 

zároveň s prací pečují o malé děti, se rozhodly pro tento styl práce, vzhledem  k tom u, že je 

to tém ěř jediný možný způsob, jak pracovat a zároveň se starat o děti. Tyto ženy se chtěly 

vymanit z jednotvárné péče o děti a práce z dom ova se jim zdála jedinou m ožností, jak 

toho dosáhnout. Respondentky byly spokojeny s tím, jak dovedou kom binovat práci i 

rodinu, ačkoliv nepočítaly s tím, že by u tohoto stylu práce zůstaly i poté, co děti poněkud 

vyrostou. Rodina pro  ně přitom  byla vždy na prvním  místě, postarat se o děti byl základní 

předpoklad, ze kterého vycházely. Jejich situace ale nebyla vůbec jednoduchá zvláště proto, 

že rozdělení rolí v jejich rodinách bylo většinou tradiční. Pouze Ladin manžel přebíral větší 

zodpovědnost za domácí práce, starost o dceru a podporoval Ladu v její práci, se kterou jí i 

pomáhal. O statní ženy sice také měly podporu svých partnerů, většinou pouze v duchovní 

rovině. Co se týče praktické pom oci při péči o děti nebo starosti o dom ácnost, partneři
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respondentek nevynikali výraznou snahou ulehčit jim jejich situaci. Obzvláště Idin příklad 

je v tom to ohledu ukázkou toho, jak by si ženy práci z dom u asi nerady představovaly. Ida 

se ve snaze o finanční pom oc dom ácnosti a z potřeby sociálních kontaktů, kterých jako 

žena na rodičovské dovolené neměla dostatek, rozhodla přijm out pracovní úkoly u svého 

bývalého zaměstnavatele. Přes den se starala o dceru a dom ácnost a v noci programovala. 

To vše tém ěř bez manželovy pomoci. Pracovat z dom ova pro ženy obvykle neznamenalo, 

že by některé rodinné povinnosti nebo starost o rodinu přešla na bedra jejich partnerů, 

většinou zastávaly stejný podíl těchto povinností tak, jako by vůbec nepracovaly. Jejich 

práce se z tohoto  hlediska jeví spíše jako nějaký koníček žen, který dělají ve svém volném  

čase a pro jejich partnery to neznam ená, že by se jim měli snažit pom oci se zvládáním obou 

rolí. N aopak muži, kteří pracovali doma, měli většinou zajištěn veškerý „servis“ svými 

partnerkam i a m ohli se soustředit prim árně na práci a pouze v okamžicích, kdy se dělo 

něco m im ořádného, byli schopni se postarat o děti nebo vyřídit některé soukromé 

záležitosti obou partnerů. To se samozřejmě týká jen mužů, kteří žili s partnerkou, případně 

dětmi. Ti, kteří žili sami, byli nuceni zvládat i své soukrom é záležitosti sami. Výzkum 

ukazuje, že neexistují větší rozdíly mezi svobodnými ženami a muži, obě skupiny mají často 

stejné hodnoty i chování a řeší stejné problém y v souvislosti s prací doma. Rozdíly mezi 

pohlavími v postojích k práci z dom ova jsou tedy především ve skupině vdaných a 

ženatých.

Z hlediska genderových vztahů v rodině tedy práce z dom u nem ění nic. Pokud 

muži již dříve nebyli ochotni více participovat na chodu dom ácnosti a péči o děti, telework 

je tom u nenaučí. Zároveň se neukázalo, že by si tento pracovní styl vybírali muži, kteří více 

tendují k rovnom ěrném u rozdělení starosti o dom ácnost mezi partnery. Nejvíce byl těm to 

názorům  nakloněn Kryštof, který ale jako jediný práci z dom u dlouhodobě odmítal a 

nevyhovovala mu. Podívejme se také na to, jak fungují hranice mezi prací a soukrom ím  u 

jednotlivých respondentů a respondentek. Celkově m ůžem e říci, že práce z dom u rozhodně 

rozhraní mezi těmito dvěma sférami neruší, ačkoliv je někdy dosti podlamuje. Respondenti

i respondentky obě oblasti rozlišovali, přičemž se jim zdálo výhodné, že práce z domova 

dokáže obě sféry lépe skloubit. Skloubení těchto sfér neprobíhá tak, že by obě splynuly 

v jedno, ale spíše se střídají určitá období, která jsou věnována pouze jedné z těchto aktivit. 

Tento způsob se zdá ideálním k tom u, aby bylo m ožné práci z dom ova vůbec vykonávat.

V  případě, že respondenti nebo respondentky neměli jasně odděleny dané činnosti, 

vyskytovaly se u nich problémy, které jim komplikovaly především soukromý život. Práce 

zasahovala hluboko do soukromí, v  jejich denním  režimu nebylo m ožné najít soukromý 

čas, který by nebyl ovlivněn prací. N aopak ti, kteří si pracovní a soukrom ou sféru rozčlenili 

na dvě pom ěrně oddělené oblasti, byli se svým uspořádáním  spokojenější. Mezi prací a
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počet lidí nez je tom u dosud u nás. I přes negativa, která jsou s ní spojena, nabízí práce 

z dom ova větší spokojenost a lepší sladění těchto dvou sfér pro lidi, kteří si ji zvolí.
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soukrom ím  m ohli tém ěř libovolně přecházet, protože bylo jasné, kde začíná jedno a kde 

začíná druhé.

Hranice mezi prací a soukromým životem jsou u těch, kteří pracují dom a, méně 

výrazné než u pracujících klasickým způsobem . Pracovní režim se může více přizpůsobit 

požadavkům  soukromých aktivit, lidé se m ohou věnovat dalším aktivitám jako je péče o 

děti, studium nebo koníčky. Zároveň dochází k procesu, který zřejmě tak pozitivní není: 

vzhledem  k tom u, že neexistují žádné pevné hranice pracovní doby, je m ožné ji natahovat a 

prodlužovat tém ěř do nekonečna. T o je zřejmě stinnou stránkou konceptu flexibilní 

pracovní doby, neznam ená totiž pouze pracovat, kdy se to hodí pracujícím, ale také 

pracovat tak dlouho, jak se to hodí klientům či zaměstnavateli. Podle přání klientů 

zaměstnanci prodlužují dobu práce, zároveň musí být stále připraveni řešit problémy 

zákazníků či nadřízených. Jejich flexibilita je tak silně om ezena tím, že m usí být k dispozici 

v běžné pracovní době a někdy i po ní a nem ohou si vybrat čas, který se pro  práci nejlépe 

hodí jim. Ačkoliv by se jim kupříkladu dobře tvořilo v noci, kvůli telefonátům  klientů, 

kolegů a nadřízených musí být k dispozici i v běžnou pracovní dobu.

K om u tedy vyhovuje telework nejvíce? Zřejmě těm, kteří nechtějí žít podle 

nalinkovaných tradičních pracovních modelů. Chtějí více nezávislosti a svobody určit si 

způsob, jakým budou pracovat a prožívat svůj soukromý život. Práce z dom ova dovoluje 

být blíže rodině, věnovat se více vlastním zájmům. I muži, kteří rodině a dětem  nevěnují 

výrazně více času, jsou s rodinným  životem spokojenější jen proto, že když musí pracovat 

více než je prům ěrná pracovní doba, jsou alespoň v domácím prostředí, obklopeni rodinou. 

Zeny s malými dětm i m ohou zůstat alespoň částečně spojeny s vývojem ve svém oboru, 

neztratí pracovní kontakty, mají pestřejší denní program  než jen péči o dítě. Práce z dom u 

je dobrá především pro ty, kteří si dovedou svůj čas dobře rozvrhnout, naplánovat a práce 

pak nezasahuje neúnosně do soukrom ého času. Nejlépe se to daří těm, kteří mají rodinu a 

děti. Tito respondenti a respondentky byli schopni nejlépe rozdělit obě sféry a pak těžit 

z jejich kombinování. Práce se u nich přirozeně střídala se soukromými aktivitami a 

um ožňovala jim lepší a spokojenější pracovní i soukromý život.

Diplom ová práce ukazuje, že lidé, kteří pracují z dom ova v České republice, 

zažívají ve svém každodenním  životě stejné problém y a překážky i výhody a usnadnění, 

stejně jako lidé, kteří pracují tím to způsobem  v zemích západní Evropy nebo USA. Zásadní 

rozdíl mezi prací z dom ova u nás a ve světě je v míře jejího rozšíření a dostupnosti. Na 

českém trhu práce se stále nejedná o zažitý nebo běžný styl práce, který nenalézá větší 

podporu ani mezi zaměstnavateli ani na úrovni státních politik. N aopak v některých zemích 

Evropské unie již existují politiky na podporu tohoto pracovního stylu v rámci lepšího 

slaďování práce a domova. D aná forma se tak může šířit více a zasáhnout m nohem  větší
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6. Resumé

H om e based work is one o f the new trends in the contem porary labour market. 

The thesis theoretically examines its status in W est European societies and empirically 

concerns the situation in the Czech Republic. Teleworking creates new possibilities for 

balancing work and life. Flexible working hours give employees greater freedom  to work 

and manage their lives. They may spend m ore time with their families, easily combine their 

w ork with free-time activities or studying, or choose a different lifestyle. Hom e-based work 

is linked to some disadvantages on the labour market and in the private life as well. Flexible 

work arrangements, including telework, are often characterized by risky and insecure forms 

o f contracts, longer working hours, work even in the days o f  illness or vacation etc. It may 

cause insecurities and inconveniences for the workers. D ifferent problem s are tied to the 

dichotom y o f  the public and private spheres and the boundary between them. Teleworkers 

experience difficulties to set the border line between these two realms, otherwise they are 

bound and interconnected too tight with each other and the w ork may interfere with the 

private and family time.

The research dem onstrates that the experience o f  telework is often rooted in 

gender identity and gendered family roles. The m ost significant value for m en was their 

work and fulfilling the work requirements. I f  m en had a family they adjusted their working 

hours to the activities o f  the rest o f the family. They could spend m ore time with their 

children than m en who work in the non-hom e environment. How ever in case o f  hard days 

in the work, family was always put aside. O n the contrary the w om en always attached great 

value to the family and children, they worked only while the children did not need them  

(they were sleeping or the fathers looked after them). The thesis shows that telework does 

not change the gender division o f labour in the family — m en working at hom e do not 

participate m ore on the housework than m en who work outside home. Telework may even 

strengthen the role o f w om en as homemakers, since the role o f  a w om an may be seen as 

the role o f  a housewife rather than that o f a wage earner.

Teleworkers were content with their job especially if  they were able to separate 

the sphere o f  work and the sphere o f  private life and family. In case they could m eet the 

requirem ents o f telework and divide these two realms, it was easier to manage family and 

work responsibilities with less tension. Further they could experience the less stressful 

and often m ore productive work environm ent. It is m ore facile to make these boundaries 

for people w ho have family and children than for those w ithout family comm itm ents. The 

daily schedule o f people with children is m ore regular and it can have positive effects on
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separating work and non-work. People who coped with these issues are able to manage 

their work and private comm itm ents easily and to choose the lifestyle they prefer.

The thesis indicates that people w ho telework in the Czech Republic encounter 

the same dilemmas and advantages in their everyday life as do the teleworkers in the W est 

European countries or United States. The essential difference between the Czech and west 

societies is considered to consist in the level o f  spread o f this phenom enon. As in the 

Czech society telework is still a rare form  o f work and it diffuses slowly, in the W estern 

Europe hom e based w ork is getting m ore and m ore popular. Telework is supported by the 

goverm ents there as one o f the instrum ents o f  the policies for reconciling the family and 

employment.
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Jan a  Bierzová

T é m a :

M ěnící se sv ě t p ráce  -  p ráce  z d o m o v a

F o r m u l a c e  p r o b l é m u  a  z á k l a d n í  t e z e :

N ejen  česká spo lečnost, ale v šech n y  m o d e rn í sp o lečnosti se 
v p o s led n ích  le tech  v y ro v n áv a jí s p ru d k ý m i zm ěn am i ve sféře p raco v n íh o  
ž ivo ta . V znikají n o v é  p rofese, k te ré  se d y n am ick y  rozvíjejí a zam ěstn áv a jí čím  
d á l více lidí. N ěk te ré  ty to  p ro fese  jsou  sp o jeny  s n o v ý m i n eb o  a lesp o ň  
rozšířeně jším i fo rm am i v y k o n áv án í z am ěs tn án í jako  je p ráce  z d om ova , 
využívajíc í p ro  k o m u n ik ac i se zam ěs tn av a te le m  p říp . k lien ty  n o v é  techno log ie  
jako  jsou  in te rn e t, m ob iln í te lefony , fax ap o d . Jed n ím  z tak o v ý ch  z am ěs tn án í je 
p ráce  p ro g ra m á to rů . Ta se s ta la  m aso v o u  až v  něk o lik a  p o s led n ích  letech. Tento  
ty p  zam ě s tn á n í velm i d o b ře  u m o ž ň u je  p ra c o v a t z d o m o v a  a k o m u n ik o v a t se 
zam ěs tn av a te le m  i zák a zn ík y  tém ěř v ý h ra d n ě  p ře s  in te rn e t n eb o  telefon. 
Z to h o to  d ů v o d u  jsem  si v y b ra la  počítačové  specia lis ty  jako  p řík lad , n a  k te rém  
se p o k u s ím  u k á z a t p o d s ta tn é  ry sy  a zv láštn o sti p ráce  z d o m o v a . N o v é  tren d y  
v p raco v n ím  ž iv o tě  s sebou  n u tn ě  n eso u  i zm ěn y  v so u k ro m ém  živo tě  lidí. 
F lexibilita p raco v n í doby , k te ro u  p ráce  z d o m o v a  u m o žň u je , je d v o u sečn o u  
zb ran í. N a  je d n é  s tran ě  dov o lu je  p ř iz p ů so b it p raco v n í d o b u  so u k ro m ém u  
ž ivo tu , ro d in ě , o so b n ím  n á v y k ů m  a zá jm ům . D ru h ý m  asp ek te m  toho to
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p raco v n íh o  s ty lu  je fakt, že p racovn íc i m o h o u  m ít p ro b lém y  o d d ě lo v a t o d  sebe 
so u k ro m o u  a p raco v n í sféru , čas n a  p rác i a čas n a  o d p o č in ek  a m ů ž e  tak 
d o ch áz e t k n e ú m ě rn é m u  n á rů s tu  ob jem u p raco v n ích  a k tiv it o p ro ti době 
v ěn o v an é  rod ině , d o m ácn o sti nebo  v o ln é m u  času.

Jed n ím  z nej d ů lež itě jš ích  a sp ek tů  práce , k te ré h o  si lidé  vysoce cení, je 
m o ž n o st b ý t v  k o n ta k tu  s d a lším i lidm i, z ísk áv a t zn ám é  a p řá te le . P ráce z d o m u  
se tk áv án í s o s ta tn ím i lidm i sp íše  om ezuje, nav íc  lidé  s časově n á ro čn o u  prací 
m ají re d u k o v a n ý  v o ln ý  čas, k te rý  b y  m oh li v y u ž ít ke k o n ta k tů m  s p řá te li a 
zn ám ý m i. O ba fak to ry  zp ůsobu jí, že tito  p racovn íc i tak  m ají celkově sn ížené 
šance v y tv á ře t si v z tah y . V zh led em  k tom u , že tito  lidé  ke své  p rác i v ě tšin o u  
p o třeb u jí počítač  p řip o jen ý  k in te rn e tu , m ů ž em e  p ře d p o k lá d a t, že in te rn e t se 
s táv á  je d n ím  ze zd ro jů  n av a z o v á n í o sobn ích  p řá te lsk ý ch  k o n ta k tů . N eg a tiv n í 
v liv  sociálně izolující p ráce  z d o m u  se nep ro jev u je  jen  v so u k ro m é  sféře, ale 
m ů ž e  m ít i n e g a tiv n í v liv  n a  v ý k o n  p ráce . P racující z d o m o v a  m ají o m ezen o u  
m o ž n o st k o m u n ik ace  s ko legy  p ři řešen í p raco v n ích  úk o lů , n e m o h o u  se o d  n ich  
uč it n o v ý m  d o v e d n o s te m  v  p rů b ě h u  spo lečné  p ráce  a ob tížnější je p ro  n ě  také 
ro z e z n a t v ý z n a m n o s t jed n o tliv ý ch  úk o lů .

D alším  z tém at, k te rá  se v ážo u  k  p ráci z do m o v a , je jak ý m  z p ů so b em  
se s n í v y ro v n áv a jí žen y  a jak ý m  m uži. Z v láš tě  v p říp ad e ch , k d y  m ají tito  
zam ěstn an c i ro d in u  s m en ším i dě tm i. Je m o žn é  u su zo v a t, že o b zv láště  p ro  ženy  
je složité  u d ě la t si d o m a  „čas n a  p rác i" , k d y  n en í n u tn é  d á v a t p o z o r  n a  dě ti a 
m o h o u  se p ln ě  v ě n o v a t sv ém u  zam ěstn án í. O tázk o u  b u d e , jestli tak é  m u ž i 
p racu jící d o m a  p řeb íra jí vě tší z o d p o v ě d n o s t za  v y k o n áv án í p rac í v d om ácnosti. 
R ozd íly  m ů ž em e  sp a třo v a t také  v tom , jaká m otivace  v e d e  žen y  a m u ž e  k tom u  
v y b íra t si p rá v ě  p ráci z dom o v a . U  žen  b y  to  m o h la  b ý t sn ah a  lépe  sk lo u b it 
ro d in u  a zam ě s tn á n í n ež  je to  m o žn é  u  b ěžn é  práce , k d e ž to  m u ž i m o h o u  b ý t 
v ed en i sp íše  m o tivac í lépe  u z p ů so b it p raco v n í d o b u  v la s tn ím  p o tře b á m  a 
ž iv o tn ím u  s ty lu  n ež  rod ině .

Jak se žije p ro g ra m á to rů m  bych  ch tě la  z k o u m a t pom ocí 
k v a lita tiv n ích  h lo u b k o v ý ch  ro z h o v o rů  s asi p a tn ác ti až  dvace ti re sp o n d e n ty . Ve 
v zo rk u  by  se m ěl ob jev it p řib ližn ě  ste jný  p o če t žen  a m u ž ů  a v š ich n i by  m ěli 
p o d s ta tn o u  část své p ráce  v y k o n á v a t z do m o v a . R esp o n d en ti b y  se m ěli lišit 
v  d a lších  ch a rak te ris tik ách  jako  je vzd ě lán í, ro d in n ý  stav , fakt, jestli m ají dě ti či 
ne, z d a  p racu jí ve m ěstech  či p racu jí z v en k o v a  p o u z e  p ře s  in te rn e t ap o d . Tato 
d iferenciace  u m o ž n í z k o u m a t rů z n é  s tra teg ie  je d n o tliv ý ch  re sp o n d e n tů  a 
re sp o n d e n te k  a h louběji p ro n ik n e  d o  tre n d ů  sou časn éh o  p raco v n íh o  trhu .

80



L it e r a t u r a :

Benchmarking working Europe. [2001] B russels: E u ro p ean  T rad e  U n io n  In s titu te

H akim , C. [2000] W ork-lifestyle choices in the 21st century: preference theory. Oxford: 
O xford U niversity  Press

H akim , C. [2003] Models o f the fam ily in modern societies: ideals and realities. A ldersho t : 
A shgate

Ackers, P., W ilkinson, A. eds. [2003] Understanding work and employment : industrial
relations in transition. O xford; N ew  York: O xford U niversity  Press

Č erm áková, M. e t al. [2002] Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Praha:
Sociologický ústav  A kadem ie věd České republiky

B eck , U. [2005] Riziková společnost P raha: Slon

Pollert, A. [1999] Transformation at work : in the new market economies o f Central Eastern 
Europe. L ondon : Sage

Pow ell, G.N. [1999] Handbook o f gender & work. Thousand O aks : SAGE Publications 

N ippert, Ch. E. [1996] Home and work : negotiating boundaries through everyday life. 
C hicago : U niversity  of Chicago

Perkin, H. [1996] The third revolution: professional elites in the modern world. London: 
R outledge

Suda, Z. [1994] The globalization o f labor markets : challenging the social contract. Praha: 
P rague D igital A rts

M atzner, E., W agner, M. eds. [1990] The employment impact o f new technology: the case of 
W est Germany. A ldershot: A vebury

Linge, G.J.R., van  der K naap, G.A. [1989] Labour, environm ent and industrial change. 
London: R outledge

D ingw all, R., Lewis, P. [1983] The sociology o f the professions: lawyers, doctors and others. 
London: M acm illan

H am pel, J. [1991] Alltagsmaschinen: die Folgen der Technik in Haushalt und Familie. Berlin: 
Edition Sigma

Bennett, T., W atson, D. [2002] Understanding everyday life. M ilton Keynes: O pen Uni. 
Press

C rom pton , R., Gallie, D., Purcell, K. [1996] Changing form s o f employment: organisations, 
skills, and gender. London; N ew  York: R outledge

C rom pton , R. [1990] Professions in the Current Context, in: W ork E m ploym ent & Society 
4/5 s .147 -166

Felstead, A., Jewson, N.D., Phizacklea, A., Walters, S. [2001] Working at Home: 
Statistical Evidence fo r  Seven Key Hypotheses, in: Work Employment Society 15: 215- 
231. 

K o n z u l t a n t k a :

M gr. A lena  K řížková

81



Okruhy témat pro dotazník

1. Základní údaje

•  Věk

•  Stav — ženatý/vdaná, svobodný, v  dlouhodobém  partnerském  vztahu — jak dlouho, 

rozvedený

• D ěti -  počet, věk

•  Kde bydlí

• Vzdělání

• Pracovní náplň a pozice

2. Pracovní sféra

Mohl/a byste, prosím, popsat charakter Vaší práce, co přesně děláte?

•  Jsou to zaměstnanci nebo lidé s živnostenským listem?

•  H arm onogram  dne? Kolik času věnujete práci? Jak oddělujete soukromý čas od 

pracovního? Máte nějaké rituály, čím začíná práce?

• Co um ožňuje tento typ práce? M usel/a jste si to prosadit u zaměstnavatele nebo vám 

taková práce byla nabídnuta? Proč jste si ji vybral/a?

• Dojíždění do práce — ušetří hodně času, peněz? Vnímá to jako podstatný faktor při 

výběru zaměstnání?

• Zvýšila se vám míra autonom ie, poté co jste začal/a pracovat z domova? N utí Vás 

zaměstnavatel pracovat více hodin denně? A celkově má vyšší požadavky? Musí se do jejich 

práce částečně zapojovat i další členové rodiny?

•  Kontakt s kolegy v zaměstnání -  ja k  moc chybí pracovníkům doma? Znají se vůbec s kolegy? 

M ají v práci přátele nebo si je  musí hledat zcela mimo pracovní sféru? Chybí jim přím á komunikace 

s kolegy a nadřízenými? Zhoršuje komunikace přes email a telefon tyto vztahy, komplikuje řešení 

problémů? Jaké jsou m ožnosti porady s kolegy a nadřízenými, je m ožná nějaká spolupráce 

nebo pracují sami? Je práce z  domova klidnější, méně stresová než na pracovišti?

• Jaká je jejich kvalifikace? Mohou si j i  zlepšovat v zaměstnání? Nechybí v tom to kontakt 

s kolegy, kteří by je m ohli naučit dalším dovednostem ? Jak se učí novým věcem?

•  Vnímají nějaké negativní reakce okolí vůči svému zaměstnání? Jak ze strany známých a 

rodiny, tak ze strany klientů?
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3. Individualizace a soukromý život

• (nové) trendy soukrom ého a partnerského života: singles, nové formy vztahů — 

living apart together, comm uting marriages, nesezdané soužití jako dlouhodobá 

strategie

• rozchody — nestabilita partnerského života -  nakolik a jak spjato s individualizací a 

nakolik s ideologií lásky (rozcházejí se proto, že jim chybí svoboda a seberealizace, 

nebo protože se zamilovali do někoho jiného?)

•  rodina a děti: děti jako hodnota, reprodukční strategie (kolik dětí a kdy), strategie 

výchovy

• jak probíhá rozhodování v rámci páru, nakolik intervenují muži

•  rozhodnutí vstoupit do partnerského vztahu a do manželství, volba partnera

• dělba práce v dom ácnosti

•  kombinace práce a rodiny, rozdělení času mezi práci, rod inu /dom ácnost a volný 

čas

•  volba životního stylu

• životní plány a perspektivy do budoucna

4. Souvislosti pracovního trhu a soukrom ého života

• Vyjednávání slaďování práce a partnerského života v rámci páru (časová flexibilita, 

geografická mobilita, zvyšování kvalifikace. Jsou nějak dom luveni s partnerem , 

partnerkou, že se jeden zaměří spíše na kariéru a druhý spíše na rodinu?

• Zasahuje práce z dom u více do soukrom ého života? Jak řeší oddělování práce a 

soukrom í doma? Jak ovlivňuje dlouhá pracovní doba rodinu?

•  Bylo zvolení tohoto  typu práce vzájemnou dohodou partnerů? O ba chtěli tuto 

form u práce? Má to dobrý vliv na m anželský/partnerský život?

•  Jak si partneři dělí péči o dom ácnost, děti? Přebírá ten, který pracuje z dom u větší 

část zodpovědnosti? Jak je tom u u m užů a žen?

•  Funguje v těchto rodinách typ muže -  živitele rodiny? N ebo se m ění jeho identita? 

J sou to lidé více zaměření na rodinu?

•  Neom ezuje tento typ práce příliš jejich styky s okolím? Kom unikují více 

prostřednictvím  počítačů a internetu? Nacházejí si tam vztahy, které jim 

v norm álním  okolí chybí?
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