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Abstrakt 

 Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore 

počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, 

ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na fungovanie spoločnosti. Prak-

tickú časť som vypracovala na základe dotazníkov od zamestnancov konkrétnej spoločnosti 

a z rozhovorov s manažérmi. Na záver mojej práce si chcem obhájiť pôvodný zámer, ktorým 

je poskytnutie riešení na zlepšenie adaptácie tejto zmeny.  
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the issue of home office growth in the banking sector during 

the COVID-19 pandemic. In the content of the thesis I analyze a new trend in management, 

which is home office and how much influence COVID-19 had on the functioning of the 

company. I developed the practical part on the basis of questionnaires from employees of a 

particular company and from interviews with managers. At the end of my work, I want to 

defend the original intention, which is to provide solutions to improve the adaptation of this 

change. 
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Úvod 

Veľká časť HR literatúry sa už niekoľko rokov zaujíma o možný a žiaduci postup 
práce na diaľku. Medzi nimi nájdeme niekoľko článkov, ktoré zdôrazňujú výhody tejto novej 
formy práce pre dotknutých zamestnancov a/alebo pre firmy. V tomto výskume sa zameria-
vame na pochopenie toho, ako tento vývoj vnímajú zainteresovaní ľudia a aké kroky si ma-
nažment predstavuje na uľahčenie zmeny. Bez ohľadu na identifikované výhody, akákoľvek 
zmena v prevádzke alebo organizácii je ťažká, pretože spochybňuje zvyky a často vyžaduje 
posunutie aspektov iných, ktorých sa proces týkal. 

Ďalším doplnkovým cieľom tohto príspevku je identifikovať faktory, ktoré môžu 
mať vplyv na akceptovanie práce na diaľku, faktory spojené s typom úloh alebo osobné 
faktory, ako je spôsob chápania hraníc medzi pracovným a súkromným životom. Kríza Co-
vid-19 nám prináša nečakaný test v teréne, pretože prinútila organizácie rýchlo sa prispôso-
biť novým obmedzeniam. Predovšetkým to umožnilo prácu na diaľku rozšíriť rýchlejšie, než 
by si človek predstavoval. 

Bakalárská práca sa zkladá z troch částí. V teoretickej části som v krátkosti na úvod 
predstavila čo je to manažment, ako sa postupne vyvíjal a na akom princípe funguje dnes. 
Následne sa v teoretickej části nachádza opis práce na diaľku a bližšie si predstavíme pro-
blémy, ktorým dnes čelí každá spoločnosť. Praktická časť bola spracovaná na základe dát 
konkrétnej spoločnosti, ktorú som si vybrala pre analýzu mojej bakalárskej práce. Na záver 
sa nachádza vyhodnotenie spoločnosti a návrhy na riešenie, ako pomôcť zamestnancom pri-
jať súčasné výzvy.  
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1 Teoretické východiská z oblasti manažmentu 

1.1 Manažment 

Slovo manažment je anglický výraz "to manage" a znamená: riadiť, zvládať, spravovať, 
zariadiť.  Spisovná slovenčina u nás uznáva jednu správnu výslovnosť a to manažment, často 
sa stretávame s nesprávnou výslovnosťou ako napríklad menežment, menečment a podobne. 
Slovom manažment môžeme označiť ako riadenie, ale tiež skupinu podnikových riadiacich 
pracovníkov. (Papula, J., Papulová, Z., 2004, s.150) Ide na jednej strane o označenie funkcie, 
na druhej strane o označenie skupiny ľudí, ktorí tieto funkcie vykonávajú. Vágner uvádza, 
že pojem manažment treba brať ako „ucelený súbor overených prístupov, názorov, skúse-
ností, odporúčaní, a metód, ktoré subjekty manažmentu využívajú pre zvládnutie špecific-
kých činností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov.“ (VÁGNER, 2007) 

Definícia a funkcie manažmentu nie sú jednoznačne vymedzené, v súčasnej dobe sa 
v českej a svetovej literatúre môžeme stretnúť s veľkým množstvom definícií a vysvetlení 
tohto pojmu. No všetky definície majú spoločné jedno: ľudia, činnosti, funkcie, ciele. Vo 
všeobecnosti ho môžeme chápať ako proces systematického uskutočňovania všetkých ma-
nažérskych funkcií a efektívneho využitia všetkých zdrojov podniku na stanovenie a dosia-
hnutie podnikových cieľov. Manažment je už dnes medzinárodný pojem a existujú rôzne 
pohľady na procesy riadenia. Je potrebný pre všetky typy podniku bez ohľadu na ich veľkosť 
alebo oblasť činnosti. Podľa Mikuša a Droppu  delíme základné úlohy manažmentu do troch 
skupín: (Mikuš 2010) 

· funkcia pri riadení podniku – manažment predstavujú riadiaci pracovníci (manažéri), 
ktorí realizujú manažérske funkcie, 

· spôsob vedenia ľudí – manažment charakterizujeme ako umenie dosahovať ciele or-
ganizácie prostredníctvom iných, 

· odborná disciplína a odbor štúdia – manažment je systém princípov, metód, techník 
a postupov používaných pri riadení firiem ako výsledok spojenia vedy a umenia viesť 
ľudí na dosiahnutie cieľov organizácie.  

Manažér je profesionálny riadiaci pracovník na určitom stupni podnikovej hierar-
chie, ktorý je zodpovedný za dosahovanie stanovených cieľov. Úspešnosť organizácie je z 
veľkej časti závislá na osobe manažéra, na jeho vrodených a získaných predpokladoch. Musí 
vedieť pracovať s inými, disponovať univerzálnymi vedomosťami a neustále pracovať na 
vlastnom rozvoji. Manažérske funkcie sú vzájomne prepojené činnosti, ktoré vykonávajú 
manažéri v procese manažmentu ako plánovanie, organizovanie, riadenie ľudských zdrojov, 
vedenie, kontrolovanie a rozhodovanie. Manažér musí vedieť koordinovať ľudské zdroje, 
delegovať prácu, sledovať a usilovať sa o dosahovanie cieľov organizácie. Profil manažéra 
by mal vykazovať kreatívne myslenie, intelektuálne schopnosti, špeciálne organizačné a ri-
adiace schopnosti, komunikačné schopnosti, schopnosť sociálnej interakcie, pozitívne mys-
lenie a morálne vlastnosti. Rola manažéra predstavuje sadu špecifických činností, ktoré 
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manažér vykonáva v závislosti na pozícii a činnosti vzťahujúce sa k výkonu povolania v 
organizácii. 

1.2 História manažmentu 
 Podľa niektorých autorov potreba riadiť ľudí, siaha až do obdobia prvých známok 
ľudskej civilizácie. Zrodenie manažmentu ako ho poznáme môžeme sledovať v polovici 19. 
storočia v USA keď nastala zmena domácej výroby na továrenskú výrobu. Tvorba nových 
podnikov so sebou prinášala vznik nových pracovných miest čo viedlo k novej disciplíne – 
manažmentu. Veľkú zásluhu na rozvoji manažmentu malo úsilie o zvyšovanie produktivity 
práce v rozvíjajúcich sa priemyselných podnikoch na začiatku 20. storočia. Tieto praktiky 
boli zamerané na zvyšovanie pracovnej disciplíny, poriadku v časových rozvrhoch a tlaku 
na ekonómiu výrobných procesov. Vývoj manažmentu môžeme rozdeliť do týchto etáp: 

 klasický management,  
 management 40.-70. rokov 20. storočia; 
 management konca 20. storočia, 
 management na začiatku 21. storočia. 

1.2.1 Klasický manažment 
Klasický manažment datujeme od konca 19. storočia do tridsiatych rokov 20. storo-

čia. Nastal rýchly rozvoj priemyselnej výroby, bol dostatok prírodných zdrojov avšak nedo-
statok kvalifikovaných síl, vznikla potreba racionálneho riadenia výroby. Za dve centrá kla-
sického manažmentu možno považovať Európu a USA. Organizácia mala formálny charak-
ter, v ktorom aj prevládali formálne vzťahy. Konkretizovalo sa presné špecifikovanie práce, 
začali sa zavádzať metódy vedeckého riadenia, najväčším motivačným stimulom bola úko-
lová mzda, formovali sa princípy riadenia firmy ako celku – ideálny typ organizácie. 

1.2.2 Management 40.-70. rokov 20. storočia 
V tomto období sú rozvíjané rôzne názorové prúdy manažmentu, v ktorom je za hlavný 

pracovný stimul považovaný osobný rozvoj jednotlivca. Riadenie spoločností už nezabezpečujú sku-
toční vlastníci, riadenie prechádza do rúk profesionálnych riadiacich pracovníkov - manažérov. 
Hlavné myšlienkové prúdy:  

 Procesné prístupy 
 Sociálne prístupy 
 Systémové prístupy 
 Kvantitatívne prístupy 
 Empirické prístupy 

1.2.3  Manažment konca 20. storočia 
Od sedemdesiatych rokov do konca dvadsiateho storočia registrujeme v spoločensko 

ekonomickom vývoji mnoho udalostí, ktoré sa premietajú do manažmentu. Významným 
javom je globalizácia, ktorej nástupom došlo k rozširujúcej sa deľbe práce a k využívaniu 
komparatívnych výhod podnikania v rôznych lokalitách. Od začiatku 80. rokov sa stále vý-
raznejšie presadzuje prechod od trhu dodávateľa k trhu zákazníka, prechod od veľkovýroby 
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k uspokojovaniu individuálnych potrieb zákazníka. Môžeme cítiť silnejúci tlak na sociálne 
a environmentálne aktivity podniku. Hlavným kapitálom spoločností sa stáva ľudský kapitál. 
Prvoradou zásadou sa stáva kvalifikácia ľudí, ich kreativita a schopnosť neustáleho učenia. 
Nejedná sa len o vzdelávanie jednotlivcov, ale tiež o kvalifikačný rozvoj podniku ako celku. 
Medzi významných autorov patria Philip Kotter, Michael E. Porter, Tom Peters a jeho ko-
lega Robert Waterman. 

1.3 Novodobý manažment 

„Úspěšná společnost se mění dříve, než musí.“ Jonas Ridderstrale 

Ešte do konca 20. storočia prevládala vo svete stabilita a rovnováha, teraz sú to pre 
nás iba pojmy z minulosti. Hlavný znak 21. storočia predstavuje zmena. Toto slovo je už 
bežnou súčasťou v manažérskom slovníku. Zmena predstavuje neobvyklú situáciu, určitý 
vývoj či odchylku od predpokladaného stavu, ktorého konečný výsledok môže byť pozitívny 
alebo naopak, negatívny (Řezáč, 2009). Tempo dnešných zmien v dôsledku globalizácie, 
inovácií a prístupu k informáciám je príliš rýchle a stále viac sa zrýchľuje. Čelíme narastaj-
úcemu množstvu zmien, ktoré nie vždy dokážeme predpovedať či kontrolovať. Podstatou už 
nebude tempo zmien ale schopnosť reagovať na zmeny. (Jaroslav Mužík a Pavel Krpálek, 
2017). Manažéri by sa mali menej spoliehať na plány a predpovede a byť pripravený včas 
reagovať na meniace sa prostredie.  

Kedysi bola úspešnosť manažmentu determinovaná skôr presnosťou predikcií než 
ich plnením. Firma aj ľudia verili, že to bude práca na celý život. Ľudia boli k podnikom 
lojálni, pretože vzťah so zamestnávateľom bol postavený na vidine bezpečia, istoty a pred-
vídateľnosti. Manažment bol skôr stereotypom, manažér musel naplánovať prácu, prideliť a 
koordinovať, predať informácie, ktoré ľudia potrebujú k svojim úlohám. Zaistiť pracovné 
pomôcky, kontrolovať výsledky a dohliadnuť, aby sa veci stali. Bol najmä v úlohe superví-
zora alebo prideľovača úloh.  

Od začiatku 21. storočia sa tento koncept výrazne líši. Snažíme sa zamerať na pozi-
tívnu organizáciu, hľadať v práci účel, vášne šťastie. Dnes už uvažujeme ako viesť organi-
zácie s dôrazom na vnútornú motiváciu ľudí. Či je možné zveriť zamestnancom dôveru a 
vôbec, či je možné pracovníkov nekontrolovať. Ľudia sú základnýmaktivom každej organi-
zácie. Dôležitú úlohu v tom hrá manažér, ktorý by mal dennodenne podporovať svojich pra-
covníkov v dosahovaní ich úspechov. Celé to má viesť k naplneniu hlavných cieľov organi-
zácie, preto ak nastávajú zmeny treba na to pripraviť zamestnancov. Umenie je zmeny prežiť 
ale ešte lepšie využiť vo svoj prospech, dávajú nám príležitosť k posilneniu svojej pozície, 
preto majú dnes výhody tie firmy, ktorých manažment dokáže reagovať na výzvy 21. storo-
čia. Môže to byť plus aj pre vás, aby vás nakoniec neprekvapilo, že ste prekvapení. Našťastie 
manažment sa mení a stále viac sa poskúša robiť veci inak – alternatívne. (Háša, 2016) 
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1.3.1 Manažment 

Za svoju storočnú históriu sa význam a poňatie manažmentu vyvíjali súčasne s vý-
vojom jednotlivých teórií manažmentu. Donedávna pôsobil klasický manažér samostatne, 
rozhodovanie ostávalo prevažne na ňom. Výzvou novodobého manažmentu sa stala zmena. 
Dnes mnoho firiem funguje na odlišnom princípe vedenia ľudí, manažér má predovšetkým 
úlohu kouča, niekoho kto by mal podporovať svojich zamestnancov, dávať im priestor na 
samostatnosť, zodpovednosť, vkladať do nich dôveru a nechať im slobodu. Tak sa stalo 
hlavnou úlohou manažéra vytvoriť predpoklady pre spoločnú prácu, dať moc svojim zamest-
nancom a byť k dispozícii tam, kde je potreba. Treba brať do úvahy dobro svojho tímu, 
vedieť sa postaviť za svojich ľudí, poznať ich limity a možnosti. Manažment ani nie je toľko 
o nástrojoch, koordinovaní či kontrole ako o prístupe k ľuďom. Pokiaľ v manažmente chýba 
ľudskosť a rešpekt k ľuďom, tak sa stáva miestom napätia. 

Za posledné roky môžeme vidieť prudký nárast zmien v manažérskych funkciách. 
Moderný svet hovorí viac o tvorbe hodnôt, spoločenskej zodpovednosti, talente a inováci-
ách. Riadenie ľudských zdrojov sa presúva viac na líniových manažérov a na operatívnu 
úroveň a kladie sa väčší dôraz na internú komunikáciu smerom k zamestnancom podniku. 
Človek sa mení, postupne sa vyvíja a ľudia už chcú viac rozhodovať o sebe, o svojej práci a 
kariére. Pokiaľ im to umožníme, dostaneme lepšie výsledky, keďže zrejme najsilnejší zdroj 
motivácie je práca, ktorá človeku prináša radosť. Firmy by mali rozvíjať ich jedinečnosť a 
využiť to v prospech organizácie. 

Dobrý líder vytvára priestor pre ľudí a je otvorený komunikácii a ich názorom. Vie 
ako využiť potenciál svojich ľudí a zvýšiť ich motiváciu a angažovanosť. Hlavný rozdiel 
medzi manažérom a lídrom je v tom, že manažér ľudí riadi, zatiaľ čo líder ľudí vedie. Naj-
lepší prípad je, pokiaľ je manažér aj lídrom. Líder ľudí koučuje a mentoruje a snaží sa dávať 
spätnú väzbu namiesto kritiky. Líder by sa mal zameriavať na silné stránky jednotlivcov, 
pretože tým, že sa človek dozvedá hodnotenie minulosti, sa nezlepšuje jeho výkon do 
budúcnosti. Treba sa zaujímať o nich a pýtať sa zamestnancov čo potrebujú na to, aby boli 
úspešní. Každý z nás je dobrý v niečom inom preto je potrebné stavať na silných stránkach 
ľudí. Ak im dáme možnosť zdokonaľovať sa v tom, čo im ide, môžu sa stať absolútnym 
expertom. Dôvera v schopnosti ľudí je ten najsilnejší zdroj firmy. (www.anteaconsulting.sk) 

Pre zamestnancov je dôležité ako sa správajú ich vzory, preto zmena musí byť vidi-
teľná práve u najvyššieho manažmentu, pokiaľ oni nemenia svoje správanie prečo by mali 
oni? Vtedy je na mieste zhodnotiť zmenu manažmentu, to môže mať prínos v oblasti vyššej 
výkonnosti ľudí a zároveň im to môže priniesť nový rozhľad. (Háša, 2016) 

1.3.2 Zamestnanci 

Ľudia sa tiež menia, začínajú hľadať prácu, ktorá ich baví viac než kariéru, možnosti 
ovládať svoj život ale v prvom rade hľadajú zmysel života a možnosť sebarealizácie. Stále 
viac hľadajú zmysluplnú prácu, ktorá by im prinášala aj radosť. Kladú dôraz na šťastie, 
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pozitívne emócie, slobodu v práci, ktorá ich bude baviť a robiť šťastnými. Ľudia sa chcú stať 
manažérmi svojej kariéry a samostatní. Taktiež byť zodpovední za svoju prácu a pritom mať 
slobodu a dôveru zo strany zamestnávateľa. Sú odolní a inovatívni, vedia si prácu zorgani-
zovať sami, naplánovať si prioritné úlohy a vybrať si spôsob práce, ktorý ich napĺňa. Často 
sa vedia aj sami namotivovať ako aj kontrolovať, čím nepotrebujú monitoring manažéra. 
Schopnosť self-manažmentu je tým pádom ich hlavnou kompetenciou. Ak spoločnosti po-
rozumejú potrebe poskytnúť zmysluplnosť práce zamestnancom, vedia využiť ich osobný 
talent a vášeň a poskytnúť im rastúce prostredie, stáva sa to pre nich a ich život vhodným a 
prospešným miestom.  

Nesprávny prístup je chcieť od zamestnancov len vykonávať príkazy bez roz-
mýšľania. Práve oni sú tí, ktorí vedia, ako to v praxi funguje a vedia navrhnúť zlepšenia, 
vymyslieť nové veci, ktoré môžu fungovať - ak im firma poskytuje dostatok času a priestoru. 
Je dôležité, aby mali ľudia z “prvej línie”/operatíva podporu. Zabezpečia sa tým inovácie, 
ktoré by mali byť na dennej báze. Tie vieme dosiahnuť komunikáciou so zamestnancami, 
zistiť ich pohľad, nápady, ako sa podľa nich dá zlepšiť fungovanie spoločnosti a spraviť ju 
úspešnejšou.  

Tu sa stretávame s dvoma pólmi, kde firma chce, aby si ľudia odvádzali svoju prácu 
dobre, no na opačnej strane im to neumožňuje. Pokiaľ chceme, aby bol zamestnanec so svo-
jou prácou spokojný a mal z nej radosť, treba tomu prispôsobiť aj myslenie v manažmente. 
Dajme ľuďom priestor na sebarozvoj prostredníctvom väčšej voľnosti, kompetencií, zod-
povednejších úloh, ako aj poskytnúť život v komunite. Pomôže im to nájsť odpoveď na 
otázky, akou je napríklad “prečo robím to, čo robím”. Inak zamestnanci budú pracovať usi-
lovne nie však s radosťou. Treba im nechať voľnosť, nech zamestnanci jednajú sami za seba, 
nech sa hlavne potom pýtajú na spätnú väzbu, zobrať na seba to rizika a začať pracovať na 
sebe. Samozrejme, nie je to pre každého a záleží na zamestnancoch ako sa budú angažovať. 

1.3.3 Osobný manažment 

Každý zamestnanec potrebuje ucelený systém manažmentu k efektívnemu usmer-
ňovaniu a rozvoju výkonu svojho poslania. Model formovania a fungovania systému ma-
nažmentu môžeme vidieť na obrázku číslo 1. 
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Obrázek 1 Systém manažmentu 

Osobný manažment je proces sebavzdelávania. Spolu s individuálnym manažmen-
tom tvoria základňu systému manažmentu. Znalostný pracovník musí v prvom rade zhod-
notiť svoju úroveň osobného manažmentu a zvoliť si prístup k profesionálnemu a súkrom-
nému životu v súlade s prírodnými zákonmi a mentálnymi princípmi. Pokiaľ dosiahne všet-
kých požiadaviek, ktoré si stanovil, môže sa presunúť na ďalšiu úroveň, ktorou je individu-
álny manažment, kde je dôležité rešpektovanie hodnôt a vytváranie predpokladov pre výkon 
a rozvoj poslania. Ak v tom uspeje, má najvyšší predpoklad dospieť k vrcholovému pilieru, 
ktorým je individuálne vodcovstvo. V individuálním vodcovstve prevláda objektívne vní-
manie reality, formovanie budúcnosti a stanovenie hodnôt. Systém manažmentu však v sku-
točnosti ďalej pokračuje zdokonaľovaním jednotlivých pilierov systému a ich väzieb. 

Kvalitatívna úroveň osobného manažmentu determinuje funkciu celého systému ma-
nažmentu. Stále viac manažérskych odborníkov uznáva, že efektívne vedenie seba samých 
aj druhých ľudí je predovšetkým závislé na úrovni osobného manažmentu pracovníkov, 
najmä potom manažérov. Spoločnosti by mali prijať fakt, že výkonnosť pracovníkov nie je 
primárne spojená s kvantitou vykonanej práce, ale s jej kvalitou. Preto by sa mali zamerať 
na zvýšenie výkonnosti pracovníkov a na vytváranie predpokladov pre dosiahnutie úspechu 
nielen v profesijnom, ale aj v súkromnom živote. Pracovník by mal prijať žiaduce zmeny pri 
výkone profesionálneho poslania a ochotu neustále sa vzdelávať, a to nielen vo vlastnom 
odbore.  

1.3.4 Digitalizácia vytvára nový svet práce 

 Automatizácia a robotizácia menia svet práce i samotnú organizáciu. Štvrtá priemy-
selná revolúcia sa datuje od polovice minulého storočia. Charakterizujú ju tri základné 
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pojmy: rýchlosť, rozsah, vplyv systémov. Vyvíja sa exponenciálnym tempom a preniká 
takmer do každého priemyslu v krajinách po celom svete. Dátové úložné kapacity a prístup 
k znalostiam sú takmer neobmedzené. Digitalizácia nám poskytuje potrebné riešenia a 
spôsoby, vďaka ktorým dokážeme zvládať výzvy súčasných zmien. Technologická re-
volúcia jednoznačne mení spôsob života akým žijeme, pracujeme alebo komunikujeme.  

Štvrtá priemyselná revolúcia priniesla zmeny vo výrobe aj na trhu práce. Za najväčší 
vplyv môžeme predpokladať vývoj svetovej ekonomiky. Rozvoj techniky bol silno pozna-
menaný nástupom globalizácie a jej dôsledkami. Hlavné faktory, ktoré ovplyvnili každú 
spoločnosť boli rozvoj informačných a komunikačných technológií a možnosti ich využitia. 
Digitalizácia pomáha zefektívniť vnútorné procesy, zabezpečuje firemné štandardy, infor-
movanosť ľudí a podporuje efektivitu práce. Začali sa zavádzať skôr systémy pre komuni-
káciu a riadenie interných požiadaviek medzi zamestnancami. Ak dnes chce firma napredo-
vať, musí sledovať trendy v oblasti digitalizácie. Digitalizácia pretvára zásadným spôsobom 
organizáciu a pracoviská. Mattoš (2014) poukazuje na fakt, že v mnohých prípadoch nejde 
len o znak modernizácie, ale aj o motív úspory nákladov. Digitalizácia v HR umožňuje voči 
zamestnancom podobný prístup ako CRM voči zákazníkom. Má pomôcť zamestnancov lep-
šie pochopiť, vcítiť sa do nich a ich želanie, lepšie zorganizovať ich čas, ich vzájomné 
vzťahy a interakciu, aby im pomohla pracovať efektívnejšie a s väčším výkonom. 

Práca sa tiež rázne mení, nový svet práce vytvára nové hodnoty. Podstatným me-
radlom zamestnancov sa stáva výkon, nie čas strávený v práci.  Pomocou novodobých in-
formačných technológií môžeme pracovať z iných miest, takže manažér mnohokrát svojich 
ľudí nevidí ani k nim nemá taký rýchly prístup. Tradičný pohľad na prácu z kancelárie je už 
dávno za nami. Zamestnávatelia sa starajú o zamestnancov, snažia sa im vyhovieť ako v 
pracovnom živote, tak aj v súkromnom a ponúkajú im možnosť práce z domu. Stačí dobré 
internetové pripojenie a signál. (Stýblo, 2008) Kancelária bude skôr slúžiť k sociálnemu 
kontaktu a zdieľaniu. 4.0 priemyselná revolúcia prináša stále lacnejšie a výkonnejšie tech-
nológie ako napríklad 3 D tlačiarne, umelú inteligenciu či cloud. Jednou z významných ino-
vácii sú chytré továrne – závody, ktoré sú plne automatizované, kde rutinnú prácu zastane 
technika. Dnes už robot spraví niektoré veci lepšie ako človek, ktorý môže už iba dohliadať 
a ani nemusí byť prítomný. Preto sa budú vyžadovať skôr technické zručnosti a pracovník 
bude viac v roli IT odborníka. Je dosť pravdepodobné, že digitalizácia v budúcnosti spôsobí 
zánik množstva pracovných miest a nemusia to byť len pozície s nízkou kvalifikáciou, ktoré 
by to ohrozilo. Roboti dokážu zvládnuť aj úlohy stredne a vysoko kvalifikovaných pracov-
níkov. Čaká nás éra stále väčšej intelektualizácie práce. Preto neostáva nič iné, než sa po-
sunúť vpred. 

2 Práca na diaľku  

Základné vedomosti, ktoré sa nachádzajú v tejto časti teoretickej práce som čerpala 
prevažne z knihy Jason Fried a David Heinemeier Hansson, Práce na dálku, zn.: Kancelář 
zbytečná a internetových zdrojov.  
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Teleworking, v slovenskom preklade práca na diaľku, je termín označujúci formu 
práce, pri ktorej zamestnanci vykonávajú prácu úplne alebo čiastočne mimo pracoviska 
svojho zamestnávateľa. (https://sk.wikipedia.org) Predpovede, že práca na diaľku sa stane 
dominantným spôsobom práce, sa datujú už od 80. rokov 20. storočia a od začiatku infor-
mačnej revolúcie (Toffler, 1980). Tento spôsob práce nám otvára nové možnosti súčasnej 
éry “slobody” v pracovnej sfére. Spolupracujeme s ľuďmi z rôznych kútov sveta, čo nebolo 
nikdy jednoduchšie, ako teraz. Rozvoj technológií nám priniesol internet a s ním aj možnosť 
komunikácie a spolupráce v reálnom čase. Súčasné technológie umožňujú bezprostrednú 
diaľkovú výmenu informácií medzi zamestnancom a zamestnávateľom a medzi zamest-
nancami navzájom. (https://sk.wikipedia.org) Dávajú zamestnancom rýchly prístup k pod-
nikovým informáciám a vďaka tomu môžu pracovať mimo obvyklého pracoviska bez 
ohľadu na vzdialenosť. Členovia tímu nemusia byť v rovnakom meste či štáte, dokonca ani 
nemusia byť v rovnakom časovom pásme. (www.style.hnonline.sk) 

Preto sa spoločnosti snažia prispôsobiť novým trendom v technologickej a spoločen-
skej sfére, aby sa im nestalo, že prídu o konkurenčnú výhodu na trhu alebo o zamestnancov, 
ktorí stále viac hľadajú flexibilitu v práci. Keďže práve virtuálne pracovné prostredie je v 
dnešnej dobe najväčšou konkurenčnou výhodou. Stále sa učíme rozsah našich možností no 
s istotou vieme, že život bez technológií je pre ľudstvo už minulosťou. (www.style.hnon-
line.sk) 

Je to založené na vzájomnej dohode, keďže teleprácu nie je možné uzatvoriť bez 
dohody so zamestnancom. Zamestnávateľ teda nemôže zamestnancovi jednostranne nariadiť 
domácku prácu alebo teleprácu, ak s tým nesúhlasí. Rovnako to platí aj naopak, nie je možné, 
aby zamestnanec sám rozhodoval, kde bude vykonávať svoju prácu. 

Pri práci na diaľku predstavuje najväčšiu obavu pre väčšinu vedúcich pracovníkov 
strata kontroly. Domnievajú sa, že budú mať nižšiu autoritu, menšiu schopnosť motivovať, 
zabezpečiť kvalitu riadiacej práce, finančné požiadavky a riešenie úloh v požadovaných ter-
mínoch bez možnosti fyzického dohľadu na činnosť a správanie zamestnanca ako aj celkovej 
izolácie. V tejto súvislosti by vedúci pracovníci mali prehodnotiť svoje názory na vykoná-
vanie dohľadu a spôsob kontroly zamestnancov podľa toho kedy, kde a ako pracujú. 

Ako riadiť tím na diaľku? Zdá sa, že miesto dohliadania bude musieť manažér vkla-
dať dôveru, miesto kontroly zhora podporiť hodnotenie zo strany kolegov či zákazníkov. 
Zásadne to vyvolá apel na zodpovednosť každého pracovníka. Hlavnou úlohou manažéra sa 
tak stáva tvorba podmienok pre úspešnú prácu každého pracovníka. Vlastná iniciatíva za-
mestnancov vedie k zvýšeniu výkonnosti. (Stýblo, 2008) Je to určitá výzva pre riadiacich 
pracovníkov tým, že vedie k obmedzeniu ľudského kontaktu, môže mať za následok zvý-
šenie napätia v medziľudských vzťahoch a dynamike zmien v už zaužívaných pracovných 
spôsoboch.  

Ľudia sa tešia na výnimočné príležitosti, kde môžu nadviazať konverzáciu osobným 
kontaktom. V tomto štýle práce majú tieto stretnutia väčšiu hodnotu. Čím viac sú takéto 
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príležitosti obmedzené, tým viac sa stávajú vzácnejšími preto je treba posilňovanie tímu. Je 
faktom, že s ľuďmi, ktorých poznáme, s ktorými sme strávili čas pri večeri alebo istom druhu 
zábavy, sa nám spolupracuje ľahšie. V prípade potreby prekonania vzdialenosti v práci musí 
byť kontakt silnejší, pretože dlhodobé udržiavanie kvality tímu je prvoradé k špičkovým 
výkonom. Ak sa ľudia žblížia a zvyknú si jeden na druhého, ich pracovné výkony budú 
lepšie, čo má za následok kvalitnejšiu spoluprácu a to je najlepším zdrojom spoločnosti. Keď 
pracujú ľudia na diaľku, udržať ich v pohode a spokojných je jednou z najväčších výziev.  

Veľké množstvo porád, pokiaľ sa nevedie intenzívna výmena názorov alebo nejaká 
komplikovaná záležitosť, začnú strácať na hodnote, sú neefektívne a akurát predstavujú 
stratu času. Zbytočná rutina, ktorá likviduje morálku a motiváciu. Schopnosť tvorivo mys-
lieť výrazne klesla, pokiaľ pracovné dni boli prerušované schôdzkami. Ak zamestnanci strá-
via celý deň hovormi a meetingmi, nemajú tak dostatok priestoru naplno sa sústrediť a byť 
kreatívnymi, urobia lepšiu prácu bez prerušenia. 

Dobrým spôsobom, ako kompenzovať stratu denného kontaktu s kolegami, je mať 
nablízku svoju rodinu. Keďže cesta do práce zaberie len pár sekúnd, ľudia, ktorí majú rodinu 
môžu robiť pod nižším tlakom a pocitom viny, čo znamená lepšie odvedenú prácu, lepšie 
vzájomné pôsobenie a výsledkom sú lepšie výsledky celej spoločnosti. 

Je na mieste, aby organizácie prehodnotili pohľad na zaužívaný spôsob práce. Nie je 
to nutnosť len chytrejší spôsob fungovania. Mnohé spoločnosti si už dávno osvojili prácu na 
diaľku ako napríklad eBay, Microsoft alebo Amazon. Je to voľba, rozhodnutie ktoré vás v 
podstate nič nestojí, taký experiment. Možno to bude prekvapujúce a zároveň aj pozitívne 
zistenie, že spoločnosť aj po tom, ako povolí ľuďom pracovať na diaľku, bude naďalej po-
kračovať vo svojej činnosti tak, ako aj dovtedy. Samozrejme pri zachovaní čo najlepších 
podmienok ako pre zamestnancov, tak aj pre firmu. Bohužiaľ, nie je vhodná pre všetky pro-
fesie, napríklad výrobu nemôžete presunúť do vzdialeného módu pretože je viazaná na 
miesto výkonu, ale sú odvetvia, v ktorých môžeme pracovať na diaľku ako napríklad IT, 
administratíva alebo financie. Je to možné skoro vo všetkých odvetviach len treba chcieť a 
veriť. Samozrejme to vyžaduje dávku sebadisciplíny a efektívnu organizáciu. Čím skôr za-
čnete s prácou na diaľku, tým lepšie, treba k tomu pevnú vôľu, sebazaprenie a dôveru, že to 
bude fungovať. Každá spoločnosť je iná – každý má iné úspechy, nech si to každý skúsi po 
svojom a na základe toho sa rozhodne.  

Spoločnosti by mali nechať svojim zamestnancom viac zodpovednosti a dôvery, aby 
mohli sami pracovať ako im to najviac vyhovuje a hodnotiť ich na základe odpracovanej 
práce. Takto sa zvyšuje dôraz na samotnú prácu a predsa len, práca by mala byť to, čo je 
dôležité a nie miesto, odkiaľ pracujú. Toto je veľká výhoda pre zamestnancov, ktorí vyko-
návajú prácu na diaľku. Verím, že by to zvýšilo kvalitu práce a spokojnosť zamestnancov 
so svojou prácou, čo by aj viedlo k vyššej úrovni osobného nasadenia. Stereotyp dokáže 
viesť k zníženiu kreativity. Rovnaká práca či prostredie nie je zrovna najlepší podnet pre 
inšpiráciu. Nové prostredie môže viesť k odlišným nápadom, vidieť veci v novom svetle. 
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Rozmanitosť sa potom odráža na práci zamestnancov, pohľad z viacerých strán na rovnaký 
problém prináša prínos.  

Mnohé spoločnosti využívajú outsourcing, čo znamená, že vkladajú dôveru do ex-
ternistov, tak prečo neveriť vlastným zamestnancom, že budú pracovať z domu? Sir Richard 
Branson: „Aby ste mohli úspešne pracovať s ostatnými ľuďmi, musíte si vzájomne veriť. To 
do veľkej miery znamená veriť ostatným, že svoju prácu urobia kdekoľvek a bez dozoru.“ 
Začnite tým, že každému dovolíte robiť vlastné rozhodnutia. 

Možno je ťažké odstrániť zaužívané zvyky ale je na čase zabudnúť na to, čo fungo-
valo doteraz a nechať moderný svet hrať v náš prospech, využívať pozitíva, ktoré nám prin-
áša a nenechať sa ťahať späť nostalgiou. Ak necháme zaužívané spôsoby, môžeme začať 
nový život tak, ako sme možno vždy chceli, v krajine, v ktorej sme chceli a s prácou, po 
ktorej sme vždy túžili a pritom byť zamestnaný v “domácom” režime, čo môže byť zábavou 
aj benefitom pre nás.  

2.1 Kancelárie a flexibilita 

Pracovať na diaľku neznamená, že musíte sedieť doma, môžete pracovať z kaviarne, 
knižnice či parku. Práca na diaľku je o tom, aby ste mohli dať svojmu tímu voľnosť, možnosť 
byť dobrými kdekoľvek sa zrovna nachádzajú. Takto ich môžete súdiť na základe práce a na 
ničom inom nezáleží. Je to o zlepšovaní kvality života a získania prístupu k ľuďom. Kance-
lárie majú spraviť predovšetkým dojem na klienta, nie je to záruka produktivity. Vieme, že 
do práce sa lepšie dostaneme až keď sa hlbšie ponoríme do svojich myšlienok, zatiaľ čo v 
kancelárii nás môžu kolegovia hocikedy vyrušiť a v podstate ani nebudú chcieť nič dôležité. 
Nie nadarmo sa tomu hovorí továreň na vyrušovanie. Ak pracujete napríklad z domu, môže 
vás vyrušovať zapnutý televízor ale predsa len, to je už skôr pasívne vyrušenie. Ak vás ne-
bude nikto vyrušovať, môže to iba pomôcť vašej produktivite. Kolegovia vám môžu poslať 
email, na ktorý môžete odpovedať neskôr až keď budete pripravený. No predovšetkým je to 
na vás, potrebujú váš súhlas aby sa mohli dostať do vášho prúdu myšlienok. Pri práci na 
diaľku rastie tiež dôraz na samotnú prácu. Ľudia môžu ťažšie predstierať prácu, pretože to 
závisí od výsledkov.  

Rovnako ako v kancelárii zamestnávateľa, aj doma potrebujete kvalitné vybavenie 
pre prácu – poriadny stôl, kvalitnú stoličku, monitor, telefónne systémy a predovšetkým 
kvalitné pripojenie. Myšlienka, že iba v kancelárii je bezpečne už neplatí. Internet je veľmi 
nebezpečné miesto. Dnes už vás môžu hacknúť hocikde a hocikedy a hlavne kdekoľvek. V 
prvom rade musí oddelenie IT pripraviť pre zamestnancov bezpečné spojenie ale potom to 
už je na zamestnancoch aby si dávali pozor. Je treba dávať pozor na kybernetické útoky, 
prípadne sa pripraviť na to, aby ste mohli vymazať zariadenie na diaľku. Niekoľko tipov ako 
tomu predísť: zabezpečenie firemných PC, zapnúť šifrovanie, nepoužívať rovnaké heslo, 
náhodne generované heslá, zamknúť e-mail alebo dvojfázové overovanie prístupu na mail. 
Zabezpečenie elektronických zariadení či už pracovných alebo súkromných by už mala byť 
automatická vec tak ako zapnúť si pásy v aute.  
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Prechodom na model práce na diaľku sa spoločnosti znížia prevádzkové náklady a 
zvýši sa produktivita ľudí. Pre firmy, ktoré nemajú vlastné kancelárie a potrebujú aby sa 
stretli ich zamestnanci len na určitý čas – ak musia riešiť určitý projekt a potrebujú tak mož-
nosť vzájomnej komunikácie a riešenia nápadov – môžu využiť napríklad coworkingový 
priestor, ktorý funguje na báze prenájmu konkrétnej miestnosti na čas, ktorý si vopred do-
hodnete. Týmto prenájmom firmy získajú finančnú úsporu.  

Pri práci na diaľku si každý nájde to svoje, viete si to zariadiť sami. Niekto možno 
nie je ranné vtáča, tak si môže navrhnúť deň podľa seba. Samozrejme, nie každá práca sa dá 
robiť bez časových obmedzení, no čoskoro zistíme, že to závisí skôr od práce ako od odpra-
covaných hodín. Ak nám záleží na hodinách a nie na práci tak to nedáva zmysel, spoločnosti 
tým prichádzajú o možnosť rozvíjať týchto zamestnancov, ktorí sú šikovní. Niekomu môže 
vyhovovať napríklad ráno využiť doma na veci, ktoré neznesú rozptyľovanie a potom poo-
bede prísť do kancelárie na interaktívnejšiu prácu, alebo naopak. Každý podľa svojho uvá-
ženia, každému sa páči niečo iné. Pri práci na diaľku si môže každý nájsť čo mu najviac 
vyhovuje, keďže rôzne druhy práce si vyžadujú rôzne typy priestorov.  Ak sa radi venujete 
ťažším veciam ´hneď na začiatku dňa, môžete si to rozdeliť.  

Za moderný luxus sa doteraz považovali extrémne kancelárie, vybavenie vo firme 
pre zamestnancov ako jedlo zdarma, pingpongový stôl, stolný futbal alebo videohry. Áno, 
všetky tieto veci sú dobré a využiteľné pre zamestnancov pokiaľ niekedy zavítajú do kance-
lárie ale novým luxusom sa stal luxus slobody a času. Flexibilita je našou výhodou. 

2.2 Work-life balance 

Work-life balance sa týka vzťahu medzi pracovnými a osobnými aspektmi života 
jednotlivcov s cieľom dosiahnuť spokojnosť zamestnancov a tým prispieť ich vysokej vý-
konnosti. Zamestnancov doma nedokáže oddeliť pracovné a osobné aktivity a pracovné zá-
väzky sa im prelínajú do celého dňa 

Tento pojem je často uvádzaný ako jedna z výhod práce z domu. Spoločnosti sa často 
boja, že pokiaľ ľudia nie sú v kancelárii, tak nepracujú. Pritom opak je pravdou, dávajte u 
svojich zamestnancov pozor na prepracovanie, nie flákanie. Pre vzdialených pracovníkov je 
niekedy ťažšie určiť časové hranice ak doma žijú a zároveň pracujú. To vedie k tomu, že 
obidve časti života nie sú zreteľne vymedzené. Môže sa stať, že ľahko skĺznu k tomu, že sa 
z práce stane hlavný koníček, pretože ak sa pre vás stane vaša práca všetkým, stáva sa, že 
rýchlejšie vyhoríte. Hlavne pre ľudí, ktorých ich práca baví, neuvedomia si to, kým nebude 
neskoro. Na kolegov, ktorí to preháňajú s prácou by si mali dávať pozor všetci. Rovnako 
ako nechcete mať kopu flákačov, nechcete mať kopu nadľudí. Z dlhodobého hľadiska sú 
najlepší pracovníci tí, ktorí pracujú po udržateľnú dobu. Nie moc, nie málo – priemerne 40 
hodín týždenne je tak akurát.  

Ak zistíte, že práca, čo by vám normálne trvala niekoľko hodín, trvá celé dni, začnite 
to riešiť a čím skôr, tým lepšie. Veľakrát to nemusí byť vaša chyba, ale v prostredí, v ktorom 
pracujete. Ak je tomu tak, tak nie je najväčší problém donútiť sa začať pracovať ale mať 
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odvahu to povedať a urobiť niečo. Zamyslite sa čo môžete urobiť, aby ste takému človeku 
pomohli dostať sa naspäť na správnu cestu. Prekážka môže byť štrukturálna alebo osobná, 
môže sa cítiť vyhorený.  

Pojem „vyhorenie“ alebo burnout je odborný termín, ktorý svetu prvýkrát predstavil 
psychológ Henrich Freudenberger, a to v roku 1974 (Křivohlavý, 2012). Tento pojem posti-
huje najčastejšie osoby, ktoré nemajú jasnú hranicu medzi pracovným a domácim životom. 
Problém je v tom, že kvôli tejto konsolidácii sa človek ani jednej oblasti nevenuje naplno. 
Miesto, ktoré bolo predtým spojené s domovom a odpočinkom sa stáva zároveň pracovným 
prostredím a stráca sa hranica medzi tým, kedy sa končí pracovná doba a začína osobný 
život. Stretnúť môže kohokoľvek a dôvodom jeho vzniku nie je len veľa práce, ide skôr o 
to, že si tú prácu nevieme správne usporiadať.  

Pokiaľ pracujete z domu, napodobnite si realitu z pracoviska. Vytvorte si rutinu – 
práca z domova ponúka omnoho väčšiu slobodu a flexibilitu. Bez presne vymedzených hra-
níc sa môže život zmeniť v bezmocnosť. Nastaviť jasnú hranicu medzi osobným a pracov-
ným počítačom, rozdeľovať oblečenia na pracovné a relaxačné. Vytýčiť rozdiel medzi prá-
cou a zábavou, obvykle stačí upraviť sa. Skutočnú prácu by ste mali robiť vo vyčlenenej 
domácej kancelárii, nie v obývačke alebo spálni. Rozdeľovať obe stránky života rozdielnymi 
zariadeniami, jednen počítač na prácu a druhý na zábavu. Pracovný počítač nechávajte v 
domácej kancelárii. Podobného efektu dosiahnete oddelovaním pracovných a osobných 
účtov pre e-mail alebo chat. Musíte si stanoviť isté limity, aby ste mohli urobiť hrubú čiaru 
medzi prácou a súkromím. Každý musí prísť sám na to, čo mu najviac vyhovuje, toto sú len 
návrhy.  

Treba si vážiť a rešpektovať fyzické aj psychické možnosti a limity svojich zamest-
nancov. Hľadať spoločné riešenie a prevziať vlastnú zodpovednosť, stať sa tvorcami našeho 
pracovného života. Miesto syndrómu vyhorenia v ňom ľudia môžu získať energiu, miesto 
obáv a ohrozenia môžu začať zažívať dôveru, rešpekt, partnerstvo. Je kľúčové nájsť ľudí, 
ktorí sú schopní sa sami organizovať, majú schopnosť sebamotivácie, sebakontroly a sú 
schopní sa sebavzdelávať. Práve toto bude predstavovať konkurenčnú výhodu na trhu práce.  

2.3 HOME OFFICE 

„Homeworking“ je anglický výraz pre trvalú prácu z domu. Býva zamieňaný s po-
jmom teleworking (práca na diaľku). Zásadný rozdiel medzi týmito pojmami je ten, že ho-
meworking sa vykonáva výlučne z domova, zatiaľ čo teleworking môže byť vykonávaný 
kdekoľvek mimo sídla či prevádzkarne zamestnávateľa, ako napr. doma, v kaviarni alebo 
reštaurácii, knižnici či parku. Práca z domu je teda špeciálna forma práce na diaľku (Dan-
dová, 2021, nestránkované). Home office je určitá forma flexibilného pracovného pomeru, 
kedy zamestnanec pracuje mimo sídlo firmy, a to buď každý deň, alebo v kombinácii s do-
chádzkou do sídla zamestnávateľa. Práca z domu sa poskytuje tiež ako benefit (práca z domu 
občas za určitých podmienok alebo určitý počet dní v roku či mesiaci). Ide o poskytované 
zvýhodnenie v rámci pracovných a sociálnych podmienok. Doteraz neexistovali potrebné 
technologie na prácu z domova, ale už žijeme v novej dobe – zamestnanec pre tento 
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dištančný výkon práce potrebuje funkčné nástroje na komunikáciu na diaľku a na zdieľanie 
či prenos dát, čo tiež zvyšuje požiadavky na ochranu dát.  

Tento spôsob výkonu práce však znamená pre obe strany tiež určitú výzvu. Zamestnanec 
musí byť sám schopný a ochotný efektívne pracovať so svojím časom tak, aby pracovné 
úlohu splnil a odovzdal načas. Predpoklady efektívnej práce: charakterové vlastnosti človeka 
sú dôležité pre prácu z domova rovnako ako aj podmienky a prostredie (potrebné vybavenie). 
Zamestnávateľ potom musí zvládnuť takéhoto zamestnanca riadiť a kontrolovať napriek 
tomu, že nad ním má veľmi limitovaný dohľad. Ide teda o vzťah založený určitým spôsobom 
na zvýšenej miere dôvery a rešpekte. Bohužiaľ home office nie je pre každého a dokážu to 
zvládnuť iba zamestnanci, ktorí sú zodpovední, sebakritickí a samostatní. V tabuľke číslo 1 
sú zhrnuté základné výhody a nevýhody ako pre zamestnanca, tak aj pre zamestnávateľa.  

Výhody pre zamestnancov Výhody pre zamestnávateľov 

Úspora času 
Úspora cestovných nákladov 
Flexibilné plánovanie času 
Spokojnosť zamestnanca (spojenie osobného a 
pracovného života) 
Možnosť starať sa o deti doma 
Možnosť zvládať nenáročné domáce práce pri za-
mestnaní 

Úspora nákladov na prevádzku kancelárie 
Spokojnejší zamestnanci 
Nárast produktivity práce 
Možnosť získať lacnejšie pracovnú silu 
Možnosť voľby vlastného IT vybavenie 
Úspora času 

Nevýhody pre zamestnancov Nevýhody pre zamestnávateľov 

Náklady na vytvorenie pracovného miesta 
Strata kontaktu s kolegami a sociálnych kontaktov 
vôbec 
Náročnosť na vlastné disciplínu 
Nutnosť mať vlastné pracovné vybavenie 
Predstavy niektorých ľudí o tom, že človek doma v 
skutočnosti nič nerobí 

Strata úplnej kontroly nad pracovným výko-
nom zamestnanca 
Možné zvýšenie nákladov na IT a telekomuni-
kačné nástroje a služby 
Náročnejší motivácia zamestnancov 

Tabulka 1 Výhody a nevýhody home office 

3 Zoznámenie s problémom 
Na jar 2020 sme sa museli rýchlo prispôsobiť na nové skutočnosti, udalosti spojené 

s COVID-19 urýchlili zmeny po celom svete. COVID-19 je ochorenie spôsobené vírusom 
označeným ako SARS-CoV-2 alebo 2019-nCoV, zjednodušene "koronavírus". Ide o vírus 
zo skupiny koronavírusov, ktoré sú charakteristické svojím tvarom pripomínajúcim slnečnú 
korónu. Koronavírusy boli objavené v polovici 60. rokov. Pôvodne boli známe ako pôvod-
covia ochorení vtákov, najmä hydiny, a cicavcov od dobytka až po domáce zvieratá, kedy 
napádajú dýchacie cesty a tráviaci trakt, spôsobujú aj infekčnú peritonitídu mačiek. 
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Neskôr sa ukázalo, že patrí tiež medzi pôvodcu ochorenia dýchacích ciest ľudí. Mo-
mentálne poznáme sedem koronavírusov, ktoré spôsobujú ochorenia ľudí. Koronavírusy vy-
volávajú bežné ochorenia dýchacích ciest s tým, že u malých detí a starších osôb môžu byť 
pôvodcami závažných ochorení dolných dýchacích ciest. Závažnejší priebeh má nákaza u 
ľudí, ktorí majú problémy s imunitou, trpia ochorením kardiovaskulárneho systému alebo 
inou chronickou chorobou, ako je cukrovka, alebo imunodeficienciou. COVID-19 napáda 
bunky hostiteľa a využíva ich k množenie a šírenie, ochorenie postihuje rôznych ľudí rôz-
nymi spôsobmi pričom môže spôsobovať radu zdravotných problémov, vedúcich vo 
vážnych prípadoch až k smrti. Väčšina infikovaných má mierne až stredne závažné príznaky 
a uzdraví sa bez hospitalizácie. Príznaky onemocnenia môžu byť rozličné, od bezpríznako-
vého stavu až po závažné ochorenie, ale často zahŕňajú horúčku, kašeľ, únavu, dýchacie 
ťažkosti a stratu čuchu a chuti. Vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, sa prenáša hlavne 
prostredníctvom kvapôčok, ktoré vznikajú, keď infikovaná osoba kašle, kýcha alebo vydy-
chuje. Tieto kvapôčky sú príliš ťažké na to, aby sa udržali vo vzduchu, a rýchlo padajú na 
podlahy alebo povrchy. Infikovať sa môžete vdýchnutím vírusu, ak ste v tesnej blízkosti 
niekoho, kto má COVID-19, prípadne dotykom kontaminovaného povrchu a následným do-
tykom očí, nosa alebo úst. 

3.1 Vplyv pandémie Covid-19  

Dňa 11. 3. 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia šírenie koronaviru za 
pandémiu (World Health Organization [WHO], 2020). O tom, že pandémia koronavírusu 
predstavuje reálny problém, prestalo byť pochýb po obmedzeniach pohybu na verejnosti. 
Vláda zavediedla opatrenia, ktoré dočasne zmrazili ekonomickú činnosť v niektorých odve-
tviach. To bolo umocnené spontánnymi rozhodnutiami niektorých firiem o dočasnom pre-
rušení výroby. Pracovisko patrí totiž k veľmi častým miestam nákazy, pretože tam dochádza 
k veľkej koncentrácii ľudí z rôznych prostredí na dlhšiu dobu, preto má zamestnávateľ po-
vinnosť dbať o ochranu zdravia zamestnancov, teda v prípade nákazy alebo podozrenia na 
ňu musí prijať také opatrenia, aby zamedzil jej šíreniu v rámci pracoviska. Ak navyše ide o 
výkon práce, pri ktorej zamestnanec prichádza do kontaktu s verejnosťou, je prijatie vhod-
ných opatrení o to dôležitejšie. Pokiaľ to charakter práce dovoľuje, je ideálne, keď aj naďalej 
bude zamestnanec pracovať z domova. 

Súčasná globálna kríza spôsobená vírusom COVID-19 je výnimočnou situáciou, 
ktorú nikto z nás predtým nezažil. Hoci bola korona dobrá pre planétu (prázdne ulice, čisté 
vody), ekonomika sa na chvíľu zastavila. Až príchodom koronakrízy sme zistili, ako dokáže 
byť nestála, čím viac naberá koronavírus na sile, tým viac je narušená. Rýchlosť, flexibilita, 
home office – toto sú znaky, ktoré sú charakteristické pre COVID-19. Zintenzívnilo sa za-
vádzanie transformačných technológii a digitalizácia postupuje rýchlejším tempom, čo by 
inokedy trvalo roky, teraz boli mesiace. Výrazne sa zmenilo aj nákupné správanie ľudí ná-
sledne ako všetci prešli na e-shopy. Podniky museli prísť na spôsob zlepšenia komunikácie 
so zákazníkom čo znamená naplno využívať umelú inteligenciu. Stala sa z toho 
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nevyhnutnosť, na ktorú neboli všetky firmy pripravené. Väčšina z nich využívali umelú in-
teligenciu iba ako doplnok alebo spestrenie svojich služieb. 

Korona zmenila tempo aj rozsah inovácii na pracovisku. Organizácie musia nachádzať 
jednoduchšie a rýchlejšie spôsoby práce a manažéri si iba predstavujú čo ide a čo nejde 
spraviť mimo tradičné podnikové procesy. Manažment zistil, že je mnoho činností, pri kto-
rých človek nemusí byť na pracovisku ak je zabezpečená komunikácia zdieľanie nutných 
informácii.  V dôsledku vedenia ľudí na diaľku však pribúda vysoké percento nepriprave-
nosti a vyčerpania manažérov pre prácu vo virtuálnom prostredí.  

3.2 Home office počas pandémie 

Pred koronakrízou väčšina zamestnávateľov povolovala svojim zamestnancom home 
office iba ako benefit, ktorý sa úzko spájal s dôverou nadriadeného v kompetencie jeho 
podriadených. A práve dôvera manažéra k svojim zamestnancom je hlavným princípom 
pre fungujúcu prácu na diaľku počas pandémie. Manažéri mali stále 100 % zodpovednosť 
za svojich podriadených. Z pohľadu zamestnancov home office prináša množstvo výhod či 
už z pracovnej alebo osobnej stránky ako napríklad úspora času na dochádzania do práce, 
vyššia efektivita alebo menšie vyrušovanie kolegami. Sice je pracovná doba rovnaká, za-
mestnanec si môže sám zorganizovať prácu, stráviť viac času s rodinou či partnerom, 
skontrolovať práce detí, spraviť si domácu stravu, ušetriť čas spojený s premýšľaním o ob-
liekaní. Ľudia majú čas na drobné domáce práce ako pauzy na pretiahnutie a odpočinku 
očí. Taktiež môžete svoj voľný čas využiť cvičením a lepšou organizáciou domácich prác, 
čo môže viesť taktiež k väčšej efektívnosti. 

 Začali sa viac využívať kontrolné mechanizmy, manažment musel predsa nejako pre-
verovať výsledky zamestnancov na home office. Znova kladiem dôraz na dôveru manaž-
mentu vo svojich zamestnancov, je to na manažéroch či veria, že si zamestnanci vykoná-
vajú svoju prácu tak ako by mali. Taktiež nie všetky pracovné výkony sú merateľné. - Ma-
nažéri môžu vidieť či sú úlohy splnené v čase, či tam nie je nejaký dotaz alebo kedy sa na 
tom naposledy pracovalo a na základe toho zistí, čo robil zamestnanec alebo naopak neuro-
bil.  

Home office so sebou prináša aj mnoho nevýhod, ktorým sa nikto nevyhol. Môžu to 
byť horšie podmienky na prácu, zložité zvolávanie, koordinácia viacero ľudí na určitý čas, 
niektoré dokumenty len v papierovej podobe, absencia briefingu s kolegami, nutná starost-
livosť o malé deti. Pre rodiny s deťmi sú veľkým problémom pri práci z domova zatvorené 
školy. Rodičia tak často pomáhajú deťom s dištančnou výučbou a musia ich aj zabaviť. 
Presun z kancelárie domov so sebou prináša pre mnoho ľudí aj zvýšené náklady na energi-
ách tým, že trávia celý deň doma.  

Väčšina zamestnávateľov v lete 2020 obnovila pre zamestnancov riadny režim na pra-
coviskách, kde sme sa ako tak mohli vrátiť do normálu. Bohužiaľ sme sa začiatkom jesene 
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nevyhli opakovaniu jarného scenára, a to v oveľa závažnejšej podobe. Po relatívne pokoj-
nom lete prišiel prudký nárast nielen nových prípadov, ale aj hospitalizácii, a hrozba zahl-
tenia zdravotného systému bola oveľa reálnejšie ako na jar. Po vyhlásení núdzového stavu 
mnohí zamestnanci opäť začali pracovať v domácom prostredí. Ale ani karanténa nezme-
nila nič na tom, že ľudia sú spoločenské bytosti a potrebujú v práci osobný kontakt. Ľudia 
sa potrebujú socializovať a tak veľká izolácia, ktorá nastala rozhodne nie je ničím, s čím by 
sme sa dokázali rýchlo zmieriť. Ľuďom chýba ten pracovný oddych s kolegami počas dňa 
ako spoločné obedy alebo kávy.  si uvedomuje, že efektivita klesá pri druhej vlne, do 
budúcna plánujú kombináciu práce v kancelárii s režimom home office približne dvakrát 
do týždňa. 
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4 Analýza súčasného stavu podniku 

Na základe spracovania teoretických východísk týkajúcich sa problematiky súčas-
ných spoločenských zmenách sa druhá kapitola bakalárskej práce zameriava na praktické 
zhodnotenie súčasného stavu spoločnosti. Význam pojmu home office sme si predstavili v 
teoretickej časti bakalárskej práce. V nasledujúcej časti práce si opíšeme ako tento trend 
funguje pre konkrétnu spoločnosť. Ako bolo uvedené vyššie, všetci museli prejsť do maxi-
málnej dištančnej formy a home office sa stal najviac využívanou možnosťou ako poskytnúť 
ľuďom bezpečie pred nákazou a zároveň príležitosť naďalej pracovať. Zamestnávatelia 
musia neustále sledovať situáciu ohľadom vývoja pandémie koronavírusu a prispôsobiť 
tomu chod pracovnej činnosti. Takisto majú povinnosť vytvárať bezpečné a zdravie neohro-
zujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky vhodnou organizáciou bezpečnosti práce 
a prijímaním opatrení na predchádzanie rizikám. Nové nariadenia vlády, ktoré ukladajú po-
vinnosť zamestnávateľom povinnú prácu z domova pre všetkých, ktorým to charakter práce 
umožňuje, zastihli viaceré firmy nepripravené. Nie všetky firmy boli schopné presunúť ko-
munikáciu so zákazníkmi a zamestnancami do digitálneho prostredia.  Pred časom pandémie 
sa mnoho firiem home office skôr bránilo, prevládal názor, že pokiaľ svojich zamestnancov 
nebudú kontrolovať, tak nebudú pracovať. Postupne však prišli na to, že človek nemusí se-
dieť v práci, aby bol produktívny a niečo pre firmu robil. Všetci sa museli sa rýchlo prispôso-
biť a nebolo to ľahké, keďže nikto nepredvídal vývoj tejto situácie. Zavádzanie práce z do-
mova bola úplne nová, neznáma a doteraz nevyskúšaná situácia ako pre zamestnancov, tak 
pre riadiacich pracovníkov so zodpovednosťou za vedenie tímu.  

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla každého z nás ale vďaka tomu sme posu-
nuli svet technológii dopredu. Digitalizácia a inteligentná automatizácia nám poskytujú nové 
technológie, ktoré nám uľahčujú život či už počas koronakrízy ako aj pre svet po nej. Naj-
väčším podnetom pre digitalizáciu a zavádzanie nových technológií štvrtej priemyselnej re-
volúcie boli prevažne optimalizácia výrobných procesov, zvyšovanie efektívnosti výkon-
nosti zariadení ako aj znižovanie prevádzkových nákladov. Koronavírus začal radikálne pre-
pisovať priority podnikov. Bola potrebná rýchla náhrada škôd aby sa podniky mohli zachrá-
niť a v najlepšom prípade zaistiť urýchlený návrat do stavu pred pandémiou. Zmena priorít 
však neznamenala zmenu nástrojov, dôležitosť digitalizácie práveže stúpla následkom aktu-
álnych udalostí a hospodárskych vplyvov. Digitálna transformácia a automatizácia úzko 
súvisiaca s kontrolou vnútropodnikových a mimo podnikových procesov sa pre viaceré pod-
niky stala kľúčovým prvkom k prežitiu.  

4.1 Zber dát 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza zamestnancov a ich akceptovanie ná-
rastu práce na diaľku ako aj vnímanie manažérov tejto akceptácie a ďalšie kroky. Potrebné 
dáta pre moju bakalársku prácu boli získané z dotazníkov, ktoré boli zamestnancom sprís-
tupnené cez platformu Google Formuláre. Celkovo bolo na respondentov smerovaných 20 
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otázok. Dotazník dáva zamestnancom možnosť voľby z niekoľkých odpovedí, v ktorých 
mali možnosť vyjadriť aj svoj vlastný názor na problematiku. Celkový počet dotazníkov, 
ktoré som poslala zamestnancom bol 74, z ktorých sa vrátilo 38 odpovedí. Z dôvodu lepšej 
spracovanosti dát, bola cieľová skupina výskumu zúžená na 4 oddelenia: účtovníctvo, IT, 
zákaznícky servis a B2B predaj. Jednotlivé tímy si lepšie predstavíme nižšie. Rovnako som 
absolvovala rozhovory s manažérmi každého oddelenia pre potrebné rozlíšenie údajov z od-
delení. Cieľom rozhovorov bolo priblížiť súčasnú situáciu v ktorej sme sa všetci ocitli 
“nasilu”. Odpovede všetkých respondentov z dotazníkov sa nachádzajú v prílohách bakalár-
skej práce.  

Informácie spomenuté v praktickej časti, ktoré sa týkajú spoločnosti a jednotlivých 
tímov mám od jednotlivých manažérov banky. Spoločnosť je renomovaný finančný holding, 
so silným zázemím na českom trhu, ktorý pôsobí vo viacerých krajinách EÚ. Spoločnosť 
pôsobí v oblasti bankových a leasingových služieb a vzhľadom na citlivosť informácii sa 
rozhodlo právne oddelenie spoločnosti, že musí byť meno spoločnosti anonymizované.   

4.2 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť poskytuje produkty a služby podnikateľom, právnickým osobám, spo-
trebiteľom ale aj pre štátne a neziskové organizácie. Banka si zakladá na svojej profesiona-
lite založenej na dobrých vzťahoch so zákazníkmi a obchodnými partnermi,  preto intenzívne 
podporavala klientov zasiahnutých dopadmi celosvetovej pandémie v podobe podporných 
opatrení, napr. odklady splátok, posuny splatností faktúr či odklady plnenia niektorých po-
vinností v súvislosti s vozidlami. V reakcii na vonkajšie výzvy v podobe trendu digitalizácie 
služieb sa spoločnosť sústredila tiež na vývoj online nástrojov pre jednoduché dohodnutie 
financovania a poistenia v mieste predaja hnuteľných vecí. Pre udržanie vedúcej pozície v 
tak silne konkurenčnom prostredí ako je leasingový trh, je preto nutné neustále zvyšovať 
efektívnosť riadenia.  

Stoja za nimi zodpovedné manažérske rozhodnutia – je potrebné edukovať a viesť 
zamestnancov, aby využívali nástroje a prístupy, ktoré im pomôžu rozvíjať sa. Banka rov-
nako podporuje pracovné príležitosti, rozvíja talent zamestnancov, má záujem o zdravie a 
životnú spokojnosť zamestnancov, ponúka možnosť práce z domu, ak to charakter práce 
dovoľuje, tak aj v individuálnych prípadoch rôzne formy kratších úväzkov. Štandardne 
ponúka zamestnancom tréning v oblasti work-life balance, pomáha v preventívnej rovine 
predchádzať psychosomatickým ochoreniam a negatívnym vplyvom stresu.  

Služby sa stávajú čoraz významnejšou zložkou ekonomík rozvinutých štátov a ich 
digitalizácia ďalej prehlbuje rozpor medzi konvenčnými manažérskymi postupmi a realitou. 
Naopak výhody digitálnych služieb umožňujú ponúkať ďalšie a ďalšie takéto služby buď 
samostatne, alebo ako doplnok k tradičným službám i produktom. Firmy musia napredovať 
s dobou, lebo ak sa neprispôsobia, tak je možné, že za pár rokov zaniknú. Spoločnosť má 
snahu zvyšovať progresívnosť, inovatívnosť, hľadajú nástroje, riešenia a technológie, ktoré 
im pomôžu vyriešiť konkrétne problémy na prevádzkach, chcú neustále udržiavať a rozvíjať 
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svoj potenciál. Vznik novej obchodnej stratégie spoločnosti priniesol potrebu upraviť fi-
remný koncept IT tak, aby sa z IT stal partner obchodnej časti banky, s ktorou bude aktívne 
hľadať možnosti rozvoja biznisu. Neustále vyvíjajú a udržiavajú informačné systémy a apli-
kácie potrebné na to, aby banka fungovala nielen vnútri organizácie, ale aj navonok smerom 
k zákazníkom. Leasing je dynamický biznis vo veľmi rýchlo sa meniacom konkurenčnom 
prostredí, aplikácie musia sústavne spravovať a inovovať čo zvyšuje spokojnosť zákazníkov. 
Spoločnosť sa stále snaží sa porozumieť potrebám svojho okolia a taktiež smerovať k nemu 
aktivity spoločenskej zodpovednosti.  

Spoločnosť, podobne ako všetci ostatní, sa musela prispôsobiť veľmi rýchlo novej 
nákaze koronavírusu. Banka zaviedla nariadenia pre tímy, ktoré sa museli rozdeliť na sku-
piny A (párny týždeň) a B (nepárny týždeň), aby sa zamestnanci nestretli fyzicky v práci v 
dôsledku vysokej nákazy a bolo zaistitené operačné riziko firmy, aby mohli aj naďalej pre-
biehať potrebné procesy. Toto nariadenia platilo rovnako aj pre manažérov. Prechod na 
prácu na diaľku bol pre nich uľahčený tým, že už vedeli pracovať s technikou, ktorú mali - 
ako firemné notebooky a mobilné telefóny. Myslím, že k môjmu výskumu je dôležité ešte 
spomenúť, že firma funguje na štýle open space office. 

Počas prvej vlny, ktorá sa odohrala hneď na začiatku pandémie nastali komplikácie 
aj vo forme komunikácie medzi zamestnancami. Prvý polrok fungovalo vzdialené pripojenie 
iba prostredníctvom mailov a telefónov, zamestnanci nemali ešte prístupy do Skype. Pre HR 
oddelenie sa to dalo ešte vyriešiť čo sa týkalo vnútornej komunikácie, skôr vznikali pro-
blémy s externými uchádzačmi. Pohovory prebiehali po telefóne a ľudí museli prijímať bez 
prvotného osobného stretnutia. Pre nových zamestnancov to boli určité výzvy (napríklad 
zaúčať sa online), ktoré nie všetci zvládali. Zo strany manažmentu to tiež nebolo ľahké, 
zaučiť online nových zamestnancov, ak ich nepoznali osobne nemohli im dať potrebnú zod-
povednosť a dôveru.  

4.3 Oddelenie predaja 

Tím obchodníkov sa skladá zo 17 zamestnancov, celkovo sa k problematike práce z 
domu vyjadrilo 7 respondentov. Obchodníci predávajú cez 4 kanály a to sú: bankoví klienti- 
ktorí nemajú leasingové financovanie ale úverové a tvoria 40-50% ich pracovnej činnosti, 
nasledujú dodávatelia- regionálni predajcovia, ktorí tvoria 30% práce, ďalej priama akvizícia 
- oslovujú predom vybraných klientov, čo tvorí okolo 15 %, a ako posledné sú to finanční 
sprostredkovatelia- sprostredkovávajú klientov za provízie - 5%, minoritný kanál. Na zais-
tenie bežnej komunikácie s nadriadeným alebo kolegami používajú prevažne e-mail alebo 
smartphone a pravidelné online stretnutia fungujú cez Skype či Microsoft Teams. 
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Obrázek 2 Obchodné oddelenie – Pracoval/a jste na dálku před pandemií? 

Z grafu je vidieť, že prevažná väčšina zamestnancov má už skúsenosti s HO. Keďže 
obchodníci by mali byť v “teréne”, majú vybavené mobilné kancelárie, t.j. vlastné autá, te-
lefóny, notebooky a taktiež majú možnosť vzdialenej konektivity do firmy. Môžu si zvoliť 
kde a kedy budú pracovať. Predajcovia sa stretávajú s klientmi alebo hľadajú potenciálnych 
klientov, neočakáva sa od nich každodenná prítomnosť v kancelárii, tá je pre nich iba na 
vybavenie potrebných administratívnych záležitostí. Preto je pre nich najlepšie 1 až 2 dni 
strávených v práci. Z dotazníkov taktiež môžeme vidieť, že podľa zamestnancov by mala 
rozhodne existovať určená hranica medzi pracovným a osobným životom.  
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Obrázek 3 Obchodné oddelenie – Jste spokojen/a s možností pracovat na dálku? 

Z obrázku môžeme vidieť, že zamestnanci boli spokojní s prácou z domu, no medzi 
nimi sa našli aj takí, ktorí neboli celkom spokojní. Môže to nasvedčovať tomu, keďže platil 
zákaz zhromažďovania, že nemali takú “voľnosť” v pracovnom čase ako pred pandémiou. 
Medzi výhody uviedli menej času stráveného dochádzaním do práce a s tým spojené ná-
klady, časovú flexibilitu a rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Medzi nevý-
hody zaradili v prvom rade stratu osobného kontaktu, obzvlášť pri obchodných rokovaniach 
alebo pri vyjednávaní podmienok, nie je možné úplne nahradiť kontaktom cez komunikačné 
platformy. Rokovania sú dlhšie, menej "akčné" a hrozí viac nedorozumení. Ďalej v súvislosti 
s HO si niektorí zamestnanci museli domov zaobstarať doplnkové vybavenie k pracovnému 
notebooku ako klávesnicu, myš alebo veľký monitor. Ďalšie kritické mínus pri práci na di-
aľku sú pre nich technické problémy. 

Z dát z dotazníkov je tiež zjavné, že zamestnanci cítia podporu a dôveru od svojho 
nadriadeného. Veľakrát záleží na type práce, ale nadriadení od nich poväčšine vyžaduje, aby 
boli k dispozícii na telefóne počas pracovnej doby. Na otázku aké očakávajú zmeny do 
budúcna, boli odpovede, kde prevládal pracovný režim a miesto výkonu práce.  

4.3.1 Rozhovor s riaditeľom oddelenia predaja 

Pred pandémiou COVID-19 nemali zamestnanci dobré vzdialené pripojenie, hlavne 
zo začiatku potrebovali zmluvy tlačiť do papierovej podoby a boli závislý od zázemia. Mu-
seli chodiť do kancelárie minimálne obdeň, aby mohli vyriešiť túto agendu a odniesť do 
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potrebných oddelení. Pandémia spôsobila, že sa museli všetci rýchlo prispôsobiť a zaobsta-
rať zamestnancom potrebnú techniku. Dnes už majú tieto procesy zdigitalizované a všetko 
čo sa týka preplácania a čerpania úverov apod. sa posiela online. Vďaka rýchlejšej digitali-
zácii banka zaviedla online faktúry, čo znamená, ako pre obchodníkov tak pre väčší podiel 
spoločnosti, že už nemusia byť závislí od centrály lebo majú sprístupnenú tlač doma. 
Väčšina procesov a projektov, ktoré sa uskutočnili v oblasti digitalizácie boli projekty, ktoré 
mali naplánované už dlhšiu dobu, následky pandémie iba prioritizovali niektoré procesy. 

Táto nezávislosť dáva obchodníkom možnosť, aby prišli iba raz za mesiac do kance-
lárie založiť papiere k archivácii, takže nie je potreba aby boli v práci fyzicky každý deň. 
Manažér uviedol, že pracovný deň zamestnancov je zložený z obchodných schôdzok a za-
mestnanci riešia agendu skôr poobede alebo večer, „Práca obchodníkov je, aby boli u zákaz-
níkov a spoločných klientov s bankou, preto sú vybavení mobilnými kanceláriami, majú 
sprístupnenú tlač dokumentov, autá, telefóny aj vzdialené pripojenie,” takže pán riaditeľ ne-
musel riešiť home office na začiatku pandémie. 

„Covid-19 zjednodušil život, keďže vďaka nemu sa banka dokázala rýchlo zdigitali-
zovať a tým umožnili ľuďom väčšiu mobilitu, ktorú veľmi radi privítali” uvádza pán riaditeľ. 
Vysvetľuje, že v tíme pracujú ľudia, ktorí nebývajú priamo v Prahe ale napríklad 50 kilome-
trov ďaleko, čím strávia približne 2 hodiny na ceste „Obmedzením dochádzania tak zamest-
nanci šetria náklady na dopravu a hlavne čas”. Pán riaditeľ uviedol ďalšie výhody, a to 
hlavne pre mamičky keďže im umožnili flexibilitu, mohli si prácu spojiť s rodinou a rozvrh-
núť si deň ako chceli.  

Medzi hlavnú nevýhodu práce na diaľku je pre riaditeľa spoločenská izolácia “Počas 
pandémie chýba osobná interakcia medzi manažérom a zamestnancami a medzi zamest-
nancami navzájom” vysvetľuje, „Pokiaľ sedia všetci pohromade v kancelárii, dajú sa veci 
riešiť ihneď, teraz to musíme robiť na diaľku cez skype alebo telefón”. Pre riaditeľa to zna-
mená, že sa musí viac spoliehať na zamestnancov, že sú samostatní a že sa neflákajú. Teraz 
sa dohodli, že zintenzívnia stretávania minimálne raz za týždeň, aby boli všetci na centrále 
a dohodli sa na prevádzkových záležitostiach. Riaditeľ chce, aby sa jeho ľudia stretávali 
spolu, aby neboli ako samostatné jednotky každý sám za seba. Potrebuje dať tomu kultúru, 
aby chápali, že sú súčasťou tímu a mohli riešiť aj osobné veci.  

Pre manažéra obchodu jednoduchšie kontrola ľudí, lebo majú daný mesačný plán a 
na základe toho je vidieť, kto to nedáva. Majú jasne danú prácu a jasne dané ciele. V me-
sačnom plán vidí realizované obchody, v akej fáze je rozpracovaný biznis a vďaka systému 
CRM môže vidieť, koľko ponúk je akceptovaných a prijatých. Veľké obchody nie sú me-
sačná záležitosť, takže vďaka obchodnému plánu vidí do budúcnosti, treba aj rok, ako sa im 
darí. „Veľká časť práce je na vlastnej zodpovednosti pracovníkov a manažér je v roli po-
radcu” dodáva.  

„Bez dôvery by to nešlo” uvádza riaditeľ na moju otázku ohľadom dôvery v zamest-
nancov. Ďalej oznamuje, že je to ťažké hlavne u nových zamestnancov, keďže počas 
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koronakrízy prijímal dvoch ľudí do svojho tímu. Najviac mal problém so zaškolením, na 
pomoc mal aj spracovateľky, ktoré robia support obchodníkom, čo znamená že pripravujú 
podklady na schvaľovanie, poznajú všetky systémy a softvéry a na home office pracujú už 
permanentne pretože nepotrebujú byť v kancelárii, môžu pracovať odkiaľkoľvek. Ale nebol 
nikto, kto by zaučil tých ľudí, home office tým pádom predĺžil dobu zaškolenia dvojnásobne, 
čo by kedysi zvládli za polrok, tak teraz trvalo približne rok a ešte stále to nevie. „Je to pre 
ľudí zložité naučiť sa narábať s toľkými softvérmi online” hodnotí riaditeľ. Síce to bola pre 
nich výzva, pán riaditeľ hovorí, že mal šťastie, lebo jeho ľudia mali chuť to robiť. „Seniori 
majú väčšiu slobodu, tých nevidím aj mesiac ale pre nováčikov mám nastavený iný režim 
práce, potrebujú zázemie, pretože sa musia viac pýtať, viac zisťovať”. Pán riaditeľ je v práci 
k dispozícii stále pokiaľ sa zrovna nenachádza u klientov, ale snaží sa dávať možnosť kon-
zultácii a dať svojim zamestnancom priestor aby sa na neho mohli obrátiť v prípade potreby.  

Pán riaditeľ uvádza, že so svojimi zamestnancami má skôr meetingy jeden na jed-
ného, kde riešia nielen obchodné záležitostí ale aj potreby zamestnancov a nové príležitosti, 
ďalej dodáva: „Ak oni potrebujú pomôcť alebo ak niečo nefunguje či potrebujú nejako pod-
poriť. Beriem to ako moju rolu v tíme”. Brainstorming využívajú skôr na pracovné porady, 
kde si hovoria veci o obchodných príležitostiach. Riaditeľ ďalej vysvetľuje, že ak napríklad 
prišli o obchod, berie to tak, že stáva sa a má snahu pomáhať zamestnancom to napraviť. 
Interakcia do budúcna s obchodníkmi je pre neho dôležitá, má supervízorov, ktorí sú zod-
povední za obchodníkov a sú jeho spojka s obchodníkmi.  

 Work-life balance v tíme hodnotí takto: „Nemohli sme mať pravidelný home office 
keďže stále sme museli posielať zákazníkom veľký počet faktúr, čo znamenalo pre tím veľa 
ručnej práce, lebo ich museli zabaliť do obálok”. Ďalej uvádza, že robili nejaké zmeny aby 
sa vystriedali ale v prvom rade museli zaistiť túto papierovú agendu. Pri druhej vlne boli v 
banke kvóty pre obmedzenie šírenia nákazy: „V budove mohlo byť prítomných iba 15 % z 
celkového počtu zamestnancov, tím obchodníkov musel aj tak chodiť inak by nevybavili tú 
agendu papierovú, ktorá ešte nie je zdigitalizovaná”. 

Moja nasledujúca otázka zameraná na riaditeľa bola, čo si myslí, že im priniesie 
budúcnosť. Predpokladá, že sa to už dlhodobo nevráti do stavu a zamestnanci sa už nebudú 
chcieť nikdy vrátiť do spôsobu práce ako predtým. Vysvetľuje, že sa zamestnancom páči 
sloboda a flexibilita, ktorú ponúka home office. „Dali sme im tú možnosť a nemyslím si, že 
je rozumné, aby sme im to teraz brali”, dodáva. Pre zamestnancov, ktorí musia chodiť pre-
važne po klientoch, sa potom neoplatí zachádzať na centrálu. Samozrejme záleží ako sa bude 
spoločnosti dariť. Pokiaľ bude všetko v poriadku tak to tak môžu nechať. Ale ak nie, bude 
treba väčšia interakcia s tými ľuďmi, bude žiadaná ich fyzická prítomnosť, aby mohli prí-
padne problémy riešiť osobne, z očí do očí, zistiť čo sa deje, prečo to nejde, čo by sa dalo 
urobiť lepšie. 

4.4 Oddelenie IT  
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Oslovila som 25 zamestnancov, z ktorého celkový počet reakcií bolo 7. Konkrétny 
tím IT, ktorý som si vybrala, spracováva prevádzku infraštruktúry, ktorá má na starosti 
správu serverov pracovných staníc. Za najlepší spôsob komunikácie s nadriadeným a kole-
gami pri práci na diaľku sú pre tím telefónne hovory, chaty jeden na jedného ako aj konfe-
renčné hovory. Ako najpoužívanejšie telekomunikačné nástroje k práci v tíme využívajú e-
mail a Skype.  

 

Obrázek 4 Oddelenie IT – Jste spokojen/a s možností pracovat na dálku? 

Zdá sa, že skúsenosť s prácou z domu počas COVID-krízy bola pre mnohých za-
mestnancov pozitívna, produktivita tímu ostala rovnaká alebo sa dokonca zvýšila. Prevažná 
väčšina zamestnancov mala skúsenosti s prácou z domu už pred pandémiou. Zamestnanci v 
dotazníku hlasovali, že by bolo pre nich najlepšie 3-4 dni v týždni strávené na pracovisku. 
IT oddelenie musí dennodenne riešiť starostlivosť o procesy, aby pre užívateľov fungovalo 
všetko bez problémov. Pre tím je lepšia súdržnosť priamo v práci, preto aj medzi od-
poveďami na nevýhody spojené s HO dominuje odpoveď “Spoločenská izolácia”. Medzi 
ďalšie nevýhody uviedli technické problémy, horšie stravovanie, príliš rozptyľovania a vy-
rušovania, nevhodné vybavenie ako je stôl, stolička a dva monitory. 

 Podľa tímu by mala rozhodne existovať jasná hranica medzi pracovným a súkrom-
ným životom, aj keď väčšina uviedla, že pokiaľ prácu nestíhajú urobiť v termíne, sú ochotní 
zostať v práci dlhšie a dokončiť úlohu večer alebo nasledujúci deň.  

Medzi výhodami dominovala odpoveď spojená s cestovaním a s tým spojené ná-
klady, jedna z doplňujúcich odpovedí bola “Bez rušivých elementů z open space office.” 
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Manažér od tímu vyžaduje, aby boli k dispozícii počas zjednanej pracovnej doby. Zamest-
nanci sú informovaní o celkovom dianí a zmenách v organizácii alebo v tíme a nadriadený 
s niektorými pravidelne komunikuje a zaujíma sa o ich prácu. Zmeny očakávajú hlavne v 
pracovnom režime a spôsobu komunikácie. Mnohí zamestnanci uviedli, že je potrebné zlep-
šenie celkovej podpory práce na dálku. Následne pre nich treba zaistiť zodpovedajúcu ko-
munikáciu medzi pracovníkmi.  

4.4.1 Rozhovor s riaditeľom tímu infraštruktúry 

S príchodom povinného home officu boli kladené vysoké požiadavky na IT oddele-
nie, aby zabezpečili všetkým zamestnancom spoločnosti prístup na VPN (virtuálna 
súkromná sieť), t.j. zabezpečené šifrované pripojenie medzi dvoma sieťami alebo medzi 
konkrétnym užívateľom a sieťou, ktorá umožňuje prehliadať internet v súkromí. Pre zamest-
nancov to znamená, že sa dokážu pripojiť pri práci z domova na sieť, ktorú majú v kance-
láriách. Je to nutné preto, aby sa mohli dostať na všetky servery a zdieľané disky, ktoré sú 
vo firemnej sieti. Spoločnosť nemala pripravený systém vzdialeného pripojenia na takú 
záťaž aká nastala príchodom pandémie. Pán riaditeľ hodnotí že zvládli ten nápor Podľa pána 
riaditeľa dostatočne dobre zvládli ten nápor, ktorý bol na nich kladený. 

Riaditeľ uvádza, že firma umožňovala vzdialenú prácu pokiaľ to dovoľoval charakter 
práce ešte před pandémiou. „Samozrejme to zostávalo na schválení manažéra. Na začiatku 
pandémie muselo prejsť na prácu z domova 50% firmy“, čo vtedajší vzdialený prístup ne-
zvládol a preto museli aktualizovať pôvodné vzdialené pripojenie. Ďalej uvádza, že museli 
urýchliť realizáciu systémov IT prostredia a začať hľadať nové riešenia ako sprístupniť 
ľuďom prácu z domova. Totižto pri druhej vlne koronavírusu, ktorá bola na jeseň roku 2020, 
spoločnosť obmedzila prístup do budovy a v banke sa mohlo zdržovať iba 15 % ľudí, čo 
znamená 85 % zamestnancov malo nariadených pracovať z domova. 

“Home office je nový trend ktorý priniesol covid a ktorý s nami určite ostane v neja-
kej rozumnej miere” uvádza pán riaditeľ. Ďalej dodáva, že si nemyslí, že by bola práca na 
diaľku problém, pokiaľ človek nepotrebuje priamy kontakt so zákazníkmi. Hovorí, že pokiaľ 
riešite zmluvy s klientmi tak to nie je možné, dá sa napríklad cez Teams ale to je skôr firemná 
záležitosť. Je to o práci, ktorú človek robí ale prevažná väčšina zamestnancov môže podľa 
neho pracovať z domu. Pri práci z domu sú v tíme zásadné princípy stanovené riaditeľom a 
jednotlivosti si rieši jednotlivec v rámci systému, za čo zodpovedá primárne – zodpovednosti 
konkrétnej časti informačného systému. Riaditeľ vysvetľuje, že home office neznamená voľ-
nosť. Uvádza, že počas práce z domu musia byť zamestnanci pripojení od 9:00 do 15:00. 
 Tím spravuje server a aplikácie na pracovných staniciach takže každý má určenú 
oblasť primárnych činností, ktoré musí behom dňa spraviť pretože o ten systém sa treba 
starať dennodenne. Zamestnanci musia riešiť všetko potrebné, aby systémy fungovali bez 
problémov a nedotklo sa to ostatných užívateľov. Na tému home office hovorí, že je to o 
prístupe človeka ako sa k tomu postaví pretože všetko má svoje pre a proti. Pán riaditeľ 
preferuje mať možnosť home officu, ale nepreferoval by to dlhodobo.  Pre pána riaditeša je 
hlavná výhoda čas, ušetrený cestovaním a parkovaním. Sú činnosti, ktoré robí radšej doma 
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v kľude, večer alebo aj ráno, sadne si kedy potrebuje ale človek potrebuje ísť medzi ľudí a 
komunikovať. Riaditeľ dodáva, že tím preferuje byť skôr v kancelárii než na HO, čo môžeme 
vidieť aj z dotazníkov, podľa neho je to dané vzťahmi medzi pracovníkmi.  

Na tému produktivita uviedol, že nenastali problémy, ale tým, že sa zvýšila potreba 
práce z domu boli pre nich opomenuté pre množstvo zdrojov na zaistenie prevádzky pracov-
níkom na HO. Myslí si, že na nich to taký dopad nemalo. “Je to o kapacitách a o zdrojoch, 
ktoré slúžia tomu účelu”, dodáva.  

Na otázku či musel zmeniť spôsob riadenia odpovedal: “Nastali väčšie nároky na 
koordináciu vecí, otázky zastupiteľnosti. V kancelárii sedeli všetci spolu a čo kto povedal, 
vedel aj ten druhý, bola to jednoduchšia komunikácia”. Ďalej uvádza, že na to nemôžu za-
búdať aj pri práci na diaľku a preto navrhuje porady minimálne raz za týždeň. Následne 
dodáva, že používa Microsoft Teams na tímové schôdzky ale preferuje hovor jeden na jed-
ného s jednotlivcami.  

Pýtala som sa, či sa stretol s tým, že by mali zamestnanci problémy so selfmanaž-
mentom. Riaditeľ odpovedal, že čiastočne sa s tým už stretol ale vyriešili to.  “Je to o práci 
s ľuďmi” vysvetľuje, jeho postup na odstránenie problému bola komunikácia s dotyčným. 
Uvádza, že má s podriadenými pravidlá, kedy chce vedieť určité veci aby nebol náhodou 
niekedy zaskočený. Uvádza, že prístup k práci a vlastná zodpovednosť sú základné vlast-
nosti, ktoré sú potrebné na zaistenie práce z domova. 

“Ak má nadriadený pod sebou 6 zamestnancov, nie je možné, aby všetkých kontro-
loval, v podstate to ani nie je jeho práca”, vraví riaditeľ infraštruktúry. Vysvetľuje, že je to 
o tom, ako zamestnanci stíhajú plniť požiadavky, ktoré sú na nich kladené. „Pre tím infraš-
truktúry, je starostlivosť o systémy neustály boj. Je to živý organizmus, ktorý sa snažíme 
udržať pri živote” vysvetľuje riaditeľ, v prevádzke sa totižto musia stále starať o systémy, 
nie je to tak, že by si niekto mohol odškrtnúť, čo všetko spravil za ten deň. “Je to hlavne o 
typu práce a o vzťahoch medzi podriadeným a nadriadeným”, ďalej riaditeľ uvádza, že po-
kiaľ by si všimol, že nejaký podriadený nepracuje, tak ako riaditeľ IT infraštruktúry nemá 
problém to zistiť. Má možnosť kontrolovať zamestnancov, ak sa dotyčný pripojí a má prístup 
pozrieť sa vzdialene na jeho pracovnú stanicu. Uvádza, že sa to stáva iba ojedinele – „Iba 
správci môžu vidieť, je to skôr o dôvere a o vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa. To, že 
sedíš v budove vyjde rovnako, práca manažéra spočíva v tom že by mal vedieť čo robia jeho 
podriadení a čo majú v náplni práce pretože zodpovedá práve za to. Je to o dôvere a o prís-
tupe nádriadeného k riešenému problému.” Riaditeľ následne hovorí, že so svojim tímo pra-
videlne rieši věci v rámci denného života a prevádzky. Vysvetľuje, že on sám si vybral všet-
kých podriadených a ak by nastali nejaké problémy, tak by s takým zamestnancom nechcel 
pracovať. „Každý sme iný ale je to o prístupe k práci a zodpovednosti” ukončuje rozhovor 
na túto tému.  

Podľa pána riaditeša nám budúcnosť prinesie nové technológie a obsah práce. Práca 
na diaľku do budúcna bude podľa neho individuálna věc: „Možno rodičia s deťmi v 
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domácnosti budú preferovať kanceláriu, lebo sa viac sústredia v práci, tí čo majú doma kľud 
možno preferujú HO alebo oboje, ide o kompromis – vyvážená rovnováha“.  

4.5 Učtovné oddelenie 

Účtovné oddelenie je zložené zo samých žien, ktorých vekové rozhranie je od 23 do 
60 rokov. Na dotazník mi odpovedali všetci z tímu, čo tvorí 11 odpovedí. Účtovné oddelenie 
má na starosti účtovnú stránku podniku, t.j. prijaté faktúry, režijné faktúry, servisné faktúry, 
bankové výpisy, majetok, interné doklady, odpisy pohľadávok či nákup predmetu, ktorý ná-
sledne spoločnosť financuje. Majú rovnomerne rozvrhnutú pracovnú dobu 8 hodín denne, 5 
dní v týždni. Na prácu preferujú e-mail a mobilné telefóny.  

 

Reakcia zamestnancov na home office bola individuálna hoci prevažná väčšina ľudí 
je s tým veľmi spokojná. Myslím, že pre tento tím je home office zásadový, pretože potre-
bujú kľud a ich práca vyžaduje veľa sústredenia. Tím potrebuje pre svoju pracovnú činnosť 
vybavenie v kancelárii ako počítač atď, a zároveň je pre tento tím typické, že k práci potre-
bujú papierové dokumenty, aj keď už nie v tak veľkej miere. Produktivita zostala v tíme 
rovnaká.  

Medzi najväčšie výhody zaradili úsporu času a flexibilitu. Za nevýhody spoločenskú 
izoláciu, problémy s komunikáciou, že v prípade potreby chýba okamžitá interakcia s kole-
gami, nevhodné miesto na prácu, nedostatok potrebných nástrojov alebo informácií a dva-
krát bola odpoveď žiadne. Tu je vidieť, že je to naozaj o jednotlivcoch ale aj o potrebnom 
vybavení. 

 

Obrázek 5 Účtovné oddelenie – Jste spokojen/a s možností pracovat na dálku? 
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Na kontrolu práce používajú excel tabuľku, zamestnanci sa vyjadrili, že ich nadri-
adení vyžaduje, aby boli prítomný na telefóne počas pracovnej doby, ale taktiež záleží na 
type práce alebo projektu. Zo strany nadriadeného členovia tímu cítia plnú podporu a dôveru. 
Zamestnanci očakávajú zmeny v množstve práce a mieste výkonu práce. Tím hlasoval vo 
väčšej miere za 1-2 dni v práci. Návrhy k realizácii práce na diaľku hlasovali zamestnanci 
za zaistenie lepšej práce na diaľku a to prevažne IT podporu, zlepšiť komunikáciu medzi 
pracovníkmi, medzi reakciami sa nachádzala odpoveď “všetko funguje podľa potreby” alebo 
“v rámci mojich činností asi nič”. 

4.5.1 Rozhovor s manažérkou účtovného oddelenia 

Príchod koronakrízy znamenal pre tím nárast práce v oblasti majetku. V prvej fáze 
korony pribudla agenda odkladu splátok, mnoho klientov prišlo o stabilný príjem a neboli 
schopní splácať svoj leasing. V auguste 2020 firma zaviedla prechod na elektronické faktúry, 
vďaka čomu pracovníkom na home office urýchlili a uľahčili prácu. Tento moderný spôsob 
elektronickej fakturácie zjednodušuje a zrýchľuje obeh aj správu účtovných a daňových do-
kladov. Pre tím to znamenalo, že už nemuseli kvôli tomu chodiť fyzicky do práce a keďže 
faktúry tvoria jadro práce v tíme, tento prechod uľahčil prácu mnohým zamestnancom. Di-
gitalizácia faktúr prišla akurát na druhú vlnu, kedy už zamestnanci nesmeli chodiť fyzicky 
do práce. Manažérka uvádza, že pre ňu od začiatku pandémie narástla práca o 20 %, pretože 
sa musela ľuďom viac venovať po súkromnej stránke než predtým. Pre tých ľudí to tiež 
predstavuje viac práce a pretože sa nevidia v kancelárii, nepovedia si to hneď ako osobne. 
Manažérka tvrdí: „Každá z nich je iná, niekto je bez problému adaptivní, niekto zase nie a 
vybalancovať to je niekedy zložité”. Dodáva: „Pre manažéra sa práca rozdeľuje na dve časti, 
a to vlastná práca (agenda) a riadenie ľudí.” 

Práca na diaľku so sebou prináša mnoho výhod, ako aj nevýhod. Prechod na prácu 
na diaľku bol pre nich uľahčený tým, že už vedeli pracovať s technikou, ktorú mali – ako 
firemné notebooky a mobilné telefóny. No aj tak pre tím patrili medzi nevýhody technické 
problémy. Prostredie informačných technológií banky nebolo stabilné, vypadávalo pripo-
jenie alebo nie vždy ostala práca uložená. 

Spoločnosť používala ako komunikačný kanál Skype, čo bol pre nich tiež miestami 
problém, v priebehu pol roka sa to stabilizovalo, podľa manažérky: „Nekomfort prešiel v 
plus lebo sa s tým ľudia naučili pracovať”. Ďalej uvádza, že kedysi nemali notebooky a 
nebola im daná ani dôvera pracovať z domu. Tvrdí, že to pozitívne vplýva ako na ľudí, tak 
aj na manažérov. Pre ľudí, že v nich majú dôveru a pre manažérov, že sa naučili, že tým 
ľuďom môžu dôverovať.  

Home office je pre ňu najväčší benefit, ktorý spoločnosť ponúka. Pre zamestnancov 
je najväčšia výhoda flexibilita. Ak si jej podriadení potrebuje  vybaviť súkromnú záležitosť 
počas pracovnej doby (napr. pošta, banka), nemá s tým problém, len potrebuje byť informo-
vaná. Potrebuje vedieť, že nebude dostupný pri počítači napríklad hodinu, ale vyždauje, aby 
bol prítmný na telefóne. Ona sama tak funguje so svojim nadriadeným, preto sa tento prístup 
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snaží posúvať aj svojim podriadeným. Je to výhoda najmä pre mamičky – nekráti sa im plat 
ak musia ostať doma s deťmi. Následne vysvetľuje, že na tých ľudí má často málo času kvôli 
vlastnej práci.  

Na otázku, či jej práca na diaľku priniesla nejaké skúsenosti, manažérka odpovedala: 
„Férovosť a spravodlivosť – videla som potrebu členov tímu, byť férová ku všetkým rov-
nako”. Ďalej manažérka uvádza, že s pracovnou morálkou nemala problém okrem jedného 
človeka, s ktorým musí viac komunikovať, inak podľa nej všetko v poriadku. Všimla si vo 
svojom tíme, že staršia generácia (50+) má problémy prispôsobiť sa. Problémy boli hlavne 
s technikou a naučiť sa žiť s tým, vysvetľuje, že moc nechceli a ani nemali chuť učiť sa nové 
veci. „Každá zmena vyžaduje čas a chuť, ale tá chuť učiť sa novým veciam chýba”, priznáva, 
že sa im kvôli tomu musela viac venovať. Spočiatku volali len, aby im pomohla dostať sa 
do toho systému, ale vedela že aj ona im musí venovať ten čas, aby mohli pracovať z do-
mova. 

Pracovné nároky na zamestnancov sa počas pandémie nezmenili. Manažérka tvrdí, 
že má pocit, že k nim zaujala otvorenejší postoj, snaží sa im dávať voľnosť a dúfa, že sa jej 
to vráti späť. Ďalej dodáva, že vždy dôverala svojim zamestnancom, nemala s tým problém 
ani predtým, takže pre ňu sa v tomto smere nič nezmenilo. „V tíme nemusím robiť veľkú 
kontrolu, ale viem, že o jedného zamestnanca sa musím viac zaujímať, ten zamestnance po-
třebuje vedieť, že sa zaujímam. Človek potrebuje ten kontakt, nie iba v pracovnom ale aj v 
osobnom živote a preto“, dodáva nakoniec.   

Manažérka uvádza, že počas nariadeného home officu vyžaduje väčšiu komunikáciu 
v prípade problémov alebo neštandardných situácií. Potrebuje spätnú väzbu pretože nie je v 
jej silách, aby kontrolovala každého. Kontrola neprebieha na konkrétne osoby, manažérka 
to sleduje podľa agendy. Tím má požiadavky v systéme PRM, kde môže vidieť zoznam 
prípadov, ktoré nie sú vyriešené. Požiadavky, ktoré nie sú vyriešené ale sú ešte v termíne 
nemusí riešiť, pokiaľ sú požiadavky po termíne, rieši to už s tímom. Ďalej hovorí, že ak by 
mala kontrolovať každého či si robí svoju prácu, tak by nestíhala ona svoju 

Pýtala som sa, či mala niekedy zlé skúsenosti s HO ešte pred pandémiou ak to spo-
ločnosť nechcela bežne povoliť ľuďom. Odpovedala: „Mala som raz podozrenie, že jeden 
zamestnanec nepracuje, tak som požiadala IT o prístup, aby som videla na čom pracuje ale 
nakoniec sa to nepotvrdilo“. 

Na otázku ohľadom zodpovednosti jej zamestnancov odpovedala, že celý tím je o 
zodpovedných ľuďoch, aj keď niekto viac, niekto menej ale presne tak ako potrebuje. 
Uvádza, že každý má zodpovednosť za vlastné agendy a aj tak majú veľa práce. 

Na otázku či sa zmenila produktivita zamestnancov manažérka odpovedala: “Za-
mestnanci nie sú sami menej produktívni, len nastali viaceré technické problémy, ktoré im 
predlžujú čas práce. Záleží na procese, ktorý daný zamestnanec práve spracováva, napr. 
spracovanie faktúr, je z budovy komfortnejšie, lebo doma nemajú 2 monitory ako v práci. 
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Nastáva väčšia chybovosť čo spôsobuje, že to pre nich trvá dlhšie doma. To isté je pri preplá-
caní faktúr, je to pre nich doma nekomfortné a tým pádom to spracovanie trvá dlhšie.”  

Zaujímalo ma, či u svojich podriadených zažila niekedy problém so selfmanažmen-
tom a či je ochotná v týchto záležitostiach pomáhať im. Pani manažérka odpovedala, že keby 
taká situácia nastala, ostatní členovia tímu si hneď všimnú že niekto pracuje menej, skôr než 
ona. Ďalej dodala, že rada pomôže, ak vie, že jej ten človek za to stojí. Pokiaľ by mu veno-
vala čas a neprinášalo by to výsledky alebo by tam nebola spätná väzba z jeho strany, tak by 
ho v tíme nechcela. Potrebuje mať pod sebou človeka, čo ide za tímom a manažérom.  

Ďalšou dôležitou témou, ktorú sme taktiež prebrali bol work-life balance. Keďže pre 
mnoho ľudí je WLB veľmi ťažké skombinovať, ona nie je žiadnou výnimkou. Odpovedala, 
že jej WLB je zlé, robí denne 12 hodín. Vysvetľuje, že jej to neprekáža, práveže naopak: 
“Som rada, že si medzitým môžem spraviť práčku alebo venovať sa deťom. Je to dobré aj 
pre domácnosť, že ste tam pre nich, lepšie než v práci celý deň.” Hodnotí, že sa cíti spokoj-
nejšie a ideálne by boli pre ňu 3 dni s tímom a 2 dni doma. „V práci každé vyrušenie, niekto 
prehodí pár slov a hneď ma to vytrhn z myšlienok. Tie 3/2 je taký kompromis”. 

Ďalším bodom bola otázka zameraná na komunikáciu. Pýtala som sa, či vedie so 
svojimi podriadenými small talky. Manažérka si uvedomuje, že pre ľudí je dôležitý kontakt, 
či už osobný alebo online. Vysvetľuje, že podriadení potrebujú vedieť, že tam pre nich ma-
nažér je, ak ju budú potrebovať. Pred padnémiou mali hromadné porady každý týždeň, no 
počas nariadenej práce z domu zistila, že to nedáva taký zmysel tak ich obmedzila. Všimla 
si, že aj keď boli všetci pripojený ale pozornosť nebola tak ako potrebovala a taktiež nechcela 
zaťažovať ľudí, ktorých sa to netýkalo. Manažérka rieši tímové záležitosti prostredníctvom 
emailu a s jednotlivcami si radšej zavolá cez telefón. Teraz má jednotlivé telefonáty iba s 
ľuďmi, s ktorými potrebuje niečo riešiť.  

No otázku, čo si myslí, že nám prinesie blízka budúcnosť, manažérka odpovedala: 
“Je to súčasť nášho života, záleží o akom obore sa bavíme, aká je vízia vedenia spoločnosti. 
Súčasné vedenie je pre home office, aby mali všetci rovnaké podmienky ale je to prevažne 
o kompromisoch. Spoločnosti budú chcieť ušetriť na prevádzkových nákladoch takže admi-
nistratíva zrejme prejde na home office. Pobočky budú opúšťať priestory a je možné, že 
polovica zamestnancov bude mať HO“. 

Návrhy do budúcna? Podľa manažérky by sa mali skôr riešiť technické problém. 
Postrehla, že ľuďom nestačí iba online kurz, aby sa naučili narábať s potrebnou technikou. 
Manažérka dodáva, že plánuje tímové porady, ďalej dodáva, že sa bude snažiť viac venovať 
ľuďom po tej technickej stránke, prechádzať s nimi, skúsiť si to spolu a vyžadovať to od 
nich, si to sami zažijú“. 

4.6 Služby zákazníkom  
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Tím služby klientom sa stará o informácie smerom k zákazníkom a spracováva po-
žiadavky od klientov. Na dotazník reagovalo 12 ľudí, z celkového počtu 21 oslovených za-
mestnancov. Ku komunikácii využívajú Teams/Skype, telefónne hovory alebo email. Majú 
rovnomerne rozvrhnutú pracovnú dobu na 8 hodín denne, 5 dní v týždni.  

 

Obrázek 6 Služby zákazníkom – Jste spokojen/a s možností pracovat na dálku? 

Tím nepracoval tak často na diaľku pred pandémiou ale zdá sa, že reakcie na home 
office sú pozitívne. Je pravdepodobné, že sa im lepšie pracuje z domu, keďže tam sa môžu 
viac sústrediť na prácu so zákazníkmi. K svojej práci potrebujú základné vybavenie ako 
počítač, telefón ale aj pevné zázemie pretože vo veľkom rozsahu spracovávajú aj papierovú 
dokumentáciu. Medzi výhodami prevažovala úsporu času a flexibilita. Ďalej tam zaradili aj 
rovnováhu medzi pracovným a osobným životom alebo možnosť pracovať vlastným tem-
pom. Jedna z doplňovacích odpovedí k výhodám home office bola “nemusím si brať opa-
trovateľku na dieťa alebo nemocenskú”. 

S prácou z domu sa spájajú aj mnohé nedostatky. Pre mnohých zamestnancov je to 
napríklad nedostatok sociálneho kontaktu či prelínanie sa súkromného a pracovného času. 
V tíme bola ako hlavná nevýhoda horšia kvalita techniky a s ňou spojené problémy. Spolu-
práca s kolegami je pre ľudí na home office tiež často náročnejšia. Tímová spolupráca je 
pomalšia ako aj možnosť ihneď konzultovať potrebné problémy. Medzi doplňovacími od-
poveďami sa nachádzala odpoveď “nič”.  

Produktivita sa pre väčšinu nezmenila, u niektorých je dokonca vyššia. Väčšina z 
tímu pociťuje dôveru od nadriadeného keďže s nimi pravidelne komunikuje a zaujíma sa o 
ich prácu. Zmeny očakávajú hlavne v množstve práce, spôsobu komunikácie a pracovnom 
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režime, preto by chceli do budúcna zaistiť celkovú podporu z domova. Pre mnohých respon-
dentov by preferované usporiadanie práce na diaľku znamenalo kombináciu práce na diaľku 
a prítomnosti na pracovisku. v pomere 1-2 dni na pracovisku alebo podľa vlastnej potreby.  

4.6.1 Rozhovor s manažérkou tímu Služby zákazníkom 

Posledný rozhovor bol najstručnejší, pani manažérka nemala veľa času na rozhovor 
a preto som sa ho snažila čo najviac urýchliť, aby sme prebrali aspoň základné body. Hneď 
na úvod som poprosila pani manažérku, či mi môže priblížiť ako u nich prebiehal home 
office na začiatku pandémie. Manažérka uvádza, že home office bol predtým v spoločnosti 
využívaný iba ako benefit, pár ľudí využívalo jeden HO v mesiaci. Drtivá väčšina zamest-
nancov ho však nevyužívala a skôr boli v práci fyzicky prítomní. Keď prišla pandémia 
vznikla panika a všetko sa urýchlilo. Zrazu sa nedalo chodiť fyzicky do práce a museli riešiť 
digitálne rozhranie, čím posunuli dopredu prostredie IT. Zistili, že systémy banky nie sú 
stavané na to, aby pojali prechod všetkých zamestnancov na home office, bolo to limitované 
licenciami a počtom ľudí. Podľa manažérky sa v tomto smere posunula spoločnosť dosť 
rýchlo.  

Keďže tím potrebuje ešte spracovávať papierovú dokumentáciu, je potrebné zaistiť 
fyzický chod, čo znamená, že nie všetci môžu mať home office. Vždy musí byť niekto v 
kancelárii aby sa zaobstarala tlač a papiere. Preto sa tím rozdelil na skupiny A a B (párny/ne-
párny týždeň). Manažérka uvádza, že k tomu, aby bola spoločnosť “paperless” chýba ešte 
veľa. Tím momentálne tiež funguje na skupiny A a B.  

Služby klientom je špecifický útvar. Pri prvej vlne boli všetci v práci, pretože zo 
strany klientov narástol väčší záujem o odklad splátok. „Ako začala pandémia, pre tím 
vzrástla práca. Klienti začali panikáriť a vláda zvolila formu úľav bez toho, aby to konzul-
tovala s finančnými inštitúciami a systém nevedel spracovať to, čo vláda vydala”, manažérka 
k tomu uvádza, že všetkému museli robiť manuálne. 

Ako sme už spomínali, práca na diaľku mohla byť maximálne 1 deň v týždni, bolo 
to na schválení manažéra. „Firma sa na to pozerala so strachom, že ten človek nebude pra-
covať keď ho nebudú mať ako kontrolovať”, vysvetľuje manažérka. „Postupom času však 
zistili, že to čiastočne môže fungovať”, dodáva, že to nie je pre všetkých, je to o človeku a 
o jeho povahe. S odstupom času si všimli, že v banke spočiatku išla ľuďom na HO produk-
tivita dole, po čase vzrástla ale potom, keď sa mali zamestnanci vracať späť do kancelárií, 
znovu klesla. „Tu je vidieť, že ľudia reagujú mentálne zle na zmeny. Zo začiatku prevládala 
panika, že majú byť doma keď nemajú potrebné vybavenie či priestory, potom sa zase ne-
chceli vrátiť do práce keď už boli zvyknutí doma”, hovorí na záver tejto témy.  

Ohľadne produktivity svojho tímu tvrdí, že má výhodu lebo požiadavky od klientov 
sú časovo limitované, takže zamestnanci si nemôžu dovoliť nespracovať to. Manažérka vidí 
v štatistikách keby tam zostávali požiadavky, systémy by hneď hlásili ak by uplynula lehota 
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riešenia prípadu. Samozrejme sú dni, kedy majú zamestnanci dovolenky tak vie, že to tam 
ostáva ale inak to musia spraviť.  

Pre pani manažérku predstavoval nariadený home office tiež určité výzvy. Počas 
pandémie, keď bola časť zamestnancov prítomná na pracovisku a časť pracovala z domu, 
musela organizovať online meetingy pre všetkých. Vysvetľuje, že to bola výzva v tom 
smere, že nemôžu ísť všetci cez kameru a nevidí reakcie. Pani manažérka vysvetľuje, že tak 
nevie, či vzdialení pracovníci pochopili čo myslí. „Keď sa rieši komplikovaný prípad, v 
kancelárii sa  môžeš poradiť s kolegom hneď ale online to trvá dvakrát dlhšie”, následne 
hodnotí, že sú zamestnanci súdržnejší a priateľskejší, keď sú spolu fyzicky na pracovisku. 
Manažérka vraví, že je to zo strany zamestnancov cítiť. „Niekto nesvieti na skype, tak ten 
druhý si to hneď všimne”.  Pri práci na diaľku nastávajú zo zamestancov pochyby, či kole-
govia pracujú rovnako ako oni. „Pritom keď si v práci, tak ťa to nenapadne”, dodáva na 
záver.  

Na otázku, či musela upraviť zmenu riadenia odpovedala: „Musíte upraviť, fyzicky 
je iný, musíte viac veriť ľuďom”. S čím sa manažérka priznala, že nemala problém ale keď 
videla, že produktivita išla dole, vedela, že musí niečo vymyslieť. „Pokiaľ dlho robíte ma-
nažéra, musíte vymyslieť ako ich dostať naspäť hore”. Práca tímu je merateľná, všetky 
agendy alebo 95 % sú merateľné, kontrolu má dobre obstaranú, preto nemala problém poslať 
zamestnancov na home office. Kontrolu môže vidieť v systéme CRM, cez ktorý idú požia-
davky a manažérka si z toho následne zostaví report. Vytvorila si vlastnú kontingenčnú ta-
buľku, ktorá jej vytiahne databázu podľa ľudí a oborov. Nie je to základná výbava firmy ale 
jej iniciatíva, musela si ju vytvoriť sama pretože ľudia sa medzi sebou často obviňujú, že 
niekto pracuje menej. Pre ňu to znamená ľahšiu kontrolu požiadaviek, vidí ak požiadavky 
neubúdajú. „Nemôžem stavať na subjektívnom pocite ale hlavne na faktoch”, vysvetľuje, 
„musím sledovať ľudí, pretože zamestnanec ako človek môže byť fajn ale pre mňa sú dôle-
žité čísla”. 

Manažérka si myslí, že do budúcna budú mladí ľudia preferovať HO a flexibilitu. 
Banka postupuje v niektorých zmenách pomaly, lebo vedenie, ktoré sa nachádza v inej kra-
jine, môže mať iný pohľad na vec. „Spoločnosť zväzujú limity a zmena môže nastať za 
dlhšie časové obdobie, ale vedenie si uvedomuje, že ak chcú získať mladých ľudí, musia 
trochu niečo upraviť” dodáva nakoniec pani manažérka.  
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5 Vyhodnotenie a návrhy na zlepšenie   
 Myslím, že rozhovory s manažérmi podporili základy z mojej teoretickej časti. 
Prebrali sme ako jednotlivé tímy pracovali na home office počas pandémie, s tým spojené 
výhody a nevýhody, kontrolu počas home office, selfmanažment zamestnancov, ich produk-
tivitu aj vidiny manažérov do budúcna. Hoci pandémia a s ňou spojené ťažkosti mali veľký 
dopad ako pre ľudí, tak aj pre manažment, myslím, že manažéri k tomu zaujali správny po-
stoj. Aj z osobného stretnutia bolo vidieť, že sa zaujímajú o svojich zamestnancov a snažia 
sa im dávať potrebnú dôveru a priestor na samostatnosť. Na základe dotazníkov hodnotím, 
že zamestnanci takisto pociťujú dôveru od svojich nadriadených. Teraz v krátkosti zhrniem 
moje postrehy na jednotlivé tímy.  
 Obchodníci generujú výnos, ktorý prichádza do spoločnosti a ten získavajú na zá-
klade toho, že prichádzajú do kontaktu s klientmi. Ich práca je založená na práci s ľuďmi a 
osobnom prístupe k nim preto sa im digitálnou formou práce nedá nahradiť osobný kontakt, 
ktorý je pre ich prácu najpodstatnejší. Obchodník celkovo nie je typ človeka, ktorý by sedel 
doma, práveže naopak, počas pandémie nebola až tak vysoká spokojnosť s prácou z domova 
medzi medzi tímom obchodníkov. Potrebujú sa stretávať, je to ich náplň náplne. Na základe 
rozhovoru s riaditeľom predajcov vieme, že administratívne úlohy im hodí. Takže môžeme 
vidieť, že na home office sú vhodní administratívni pracovníci.  
 Pre tím klientskych služieb je zjavné, že im práca z domu vyhovuje. Pre pracovníkov 
klientských služieb je to asi aj pochopiteľné, že doma majú väčšiu pohodu a kľud na prácu. 
Z dotazníkov bolo vidieť, že pre tím predstavoval najväčší problém technické vybavenie a 
až následne na to společenská izolácia. 
 Za tím IT som si spočiatku myslela, že budú preferovať možnosť práce z domu. Na 
základe dotazníku, kde som sa pýtala ohľadne pomeru práce na diaľku a na pracovisku, tím 
zvolil viac času stráveného v kancelárii. Pán riaditeľ infraštruktúry, potvrdil, že tím to znášal 
horšie na základe toho, že pre nich príchod pandémie pre nich viedol k zvýšeniu prácovnej 
činnosti. Vtedy potrebovali zamestnanci viac súdržnosti, a nie naopak. Bohužiaľ pandémia 
im nedala na výber a museli sa aj oni presunúť do vzdialeného modelu. Ktovie, ako by hod-
notili možnosť home office bez týchto striktných nariadení, ktoré zasiahli najviac práve ich.  
 Účtovné oddelenie reagovalo na home office počas pandémie pozitívne. Ich práca 
vyžaduje samostatnosť čo môžeme vidieť z reakcií na dotazníky. Aj keď najväčší problém 
pre zamestnancov bola spoločenská izolácia, tím preferuje viac práce z domu.  Technické 
problémy patrili tiež medzi významné mínus práce na diaľku, ako uviedla aj pani manažérka.  
 Z praktickej časti bakalárskej práce môžeme vidieť, že home office naozaj nie je pre 
každého a dôležité je typ vykonávanej práce. Rôzne druhy práce si vyžadujú iný prístup k 
práci a k ľuďom samotným. Akokoľvek, väčšina zamestnancov bola spokojná a prevládal 
názor, že sú na home office produktívnejší, keďže majú okolo seba menej rušivých elemen-
tov. Tiež si myslím, že z ich strany bude žiadaný do budúcna hybridný spôsob práce. Predsa 
len kompromis je najlepšie riešenie.   
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 Manažment za svoju storočnú históriu prešiel vývojom a je neustále preverovaný 
výzvami okolitého sveta. Mnoho manažérov si uvedomuje, že musia prijať zmenu nie len 
ako zriedkavú udalosť ale ako obvyklý režim. Zmena spočíva v tom, že konkurenčná výhoda 
sa v súčasnosti neodvodzuje od hmotných a finančných aktiv ale skôr od toho, ako firma 
dokáže prepojiť nehmotné aktiva ako sú znalosti zamestnancov a informačné technológie.  

 Musíme si uvedomiť, že je potreba vrátiť sa k trvalým hodnotám. Kým pokračuje 
pandémia, vedúci pracovníci by mali venovať ľuďom čas, spoznávať ich záťaž, nápor na ich 
energiu aj finančnú situáciu. Organizovať pravidelné tímové schôdzky, ktoré by mali byť 
stručné a efektívne alebo teambuildingové akcie. Človek je spoločenský tvor, ktorý potre-
buje sociálnu interakciu. Počas pandémie, ak pracujete mimo kancelárie vidíte svojich kole-
gov iba cez videohovory a stráca sa hranica medzi pracovným a osobným životom, je často 
skúškou našej psychickej odolnosti. Preto verím, že zlepšenie komunikácie medzi zamest-
nancami pri práci z domova by viedlo k väčšej spokojnosti všetkých. Napríklad namiesto 
videohovoru na Skype alebo Teams, vytvoriť jeden veľký centrálny systém na komunikáciu, 
kde by bola možnosť vytvoriť skupinu určitého tímu. V podstate stimulácia pracovného pro-
stredia, kde by bola lepšia komunikácia s ostatnými. Miestnosť pre jednotlivé pracovné tímy, 
kde je možnosť obrátiť sa na všetkých či už s pracovnými záležitosťami alebo iba udržiavať 
vzťahy s kolegami. Na začiatku dňa sa automaticky pripojiť na svoj tým, zamestnanci by 
mali prístup iba do niektorých skupín na heslo. Okrem schôdzok by tam pracovníci boli 
pripojený stále aby tam mohli byť jeden pre druhého. 

 Nikto z nás si dnes nevie predstaviť život bez technológií, sme na nich závislí.  Už 
nie je možné aby sa človek od nich odpojil, preto by sa mali zamestnanci naučiť ako nájsť 
rovnováhu medzi skutočným a digitálnym svetom. Je potrebné nastavenie hraníc, priorít a 
správnych návykov. Zamestnanci, ktorí sa potýkajú so syndrómom vyhorenia, by mali brať 
väčší dôraz na pravidelné prestávky v priebehu dňa, nájsť si rutinu a dodržiavať pracovnú 
dobu, používať kalendár ako nástroj osobného kapacitného plánovania a dôležité úlohy rie-
šiť ako prvoradé. Ja osobne hodnotím prácu na diaľku ako skvelý prínos pre zamestnancov 
aj spoločnosti. Ak budú mať zamestnanci možnosť rozvrhnúť si prácu podľa seba, budú 
spokojnejší čo následne vyjde ako plus pre spoločnosť. Pri flexibilnej práci musia mať za-
mestnanci aj manažér vymedzenú jasnú predstavu o cieľoch v práci aj o spôsobe merania 
výsledkov. Pravidlá sú základom takejto spolupráce. Dôležitá je príprava ľudí na nový druh 
práce, keďže si vyžaduje iný štýl vedenia, pre manažérov to znamená viac času stráveného 
so zamestnancami, čo sa následne vyplatí pre spoločnosť, lebo takto môže maximálne využiť 
kapacitu, ktorú už majú v podniku. Preto by mala spoločnosť, naďalej povzbudzovať za-
mestnancov a vytvoriť pre nich vhodné miesto, kde môžu uvoľniť svoj potenciál. 
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Záver 
 Bakalárska práca sa skladá z troch částí. Prvá kapitola obsahuje teoretické výcho-

diská z oblasti manažmentu. Je zameraná na vysvetlenie pojmov ako manažment, digitali-

zácia, home office a ich bližsiu charakteristiku. Znalosti k teoretickej časti práce boli čerpané 

prevažne z literatúry k danej tematike a internetových stránok. Druhá kapitola je zameraná 

na analýzu konkrétnej spoločnosti v nových spoločenských změnách a akceptácia trvalého 

nárastu práce na diaľku zamestnancami a manžérmi.  K hodnoteniu spoločnosti boli použité 

dáta získané z dotazníkov 4 oddelení banky a nasledne z rozhovorov s manažérmi. 

 Dáta ukazujú, že ľudia sú na home office prinajmenšom rovnako výkonní ako na 

pracovisku. Hlavným určujúcim faktorom pri práci z domu bola povaha práce a rozsah, v 

akom bola telepráca uskutočniteľná. Väčšina pracovníkov na diaľku chce aspoň niekedy 

pokračovať v práci z domova. Zdá sa, že pozitívne skúsenosti s prácou z domu počas krízy 

COVID-19 povedú k nárastu práce na diaľku pokiaľ kríza ustúpi. Hlavná preferencia práce 

na diaľku bola niekoľkokrát týždenne čo bude určite viesť k hybridnímu spôsobu práce do 

budúcna. Práca na diaľku môže byť budúcim modelom pre niektorých pracovníkov, ale vi-

eme, že to neplatí na každú pracovnú činnosť. Čakajú nás ešte neisté a nestabilné časy. 

Môžeme mať istotu iba v jednom, skôr čineskôr budeme čeliť ďalšej kríze. Home office sa 

už stane štandardnou súčasťou pracovného režimu tam, kde to stav bude umožňovať.  

 Zmeny budú stále iba ich charakter sa bude postupne meniť. Aby bola firma úspěšná, 

musí sa naučiť tieto zmeni prijímať. Pozitívne myslenie musí ísť zo strany manažmentu a na 

základe toho budú následovať ostatní. Ľudia a ľudský faktor predstavujú tú najdôležitejšiu 

zložku každej organizácie preto by sa manažment mal zamerať na nich a ako zvýšiť ich 

osobnú produktivitu. Dávať im priestor na samostatnosť, zodpovednosť, vkladať do nich 

dôveru a nechať im slobodu, pracovať na osobnom rozvoji jednotlivcov, ako aj na zručnos-

tiach súvisiacich s prácou. 

 Každý človek by si mal vzťah medzi prácou a súkromím nastaviť tak, aby netrpelo 

ani jedno, ani druhé. Aby bol schopný stanoviť si v oboch oblastiach reálne ciele a dosahovať 

ich, pretože práve vďaka plneniu stanovených cieľov sa bude cítiť úspešný a bude ho to 

motivovať v ďalšej aktivite. Digitalizácia organizácie je kľúčovým prvkom 21. storočia, za-

siahla pravdepodobne každú oblasť práce, a to prevažne v oblasti komunikácie, organizácie 

a manažmentu, automatizácie či jednoduchšieho šírenia informácií. Aby bola zmena nielen 

úspešná ale aj udržateľná, potrebujeme zobrať do úvahy 3 hľadiská: celková pripravenosť 
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firmy na zmeny, prípravu zamestnancov a spôsobilosť prijať zmenu. Digitálna transformácia 

bude pre svet tak zásadná, ako žiadna iná technologická zmena z minulosti. 
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6 Zoznam pojmov a skratiek 

  
HO- Home office (Práca z domu) 

WLB – Work Life Balance (Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom)  

IT – Information Technology (Informačné technológie) 
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