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Zájem prohlédnout si pracovní
místo souvisí zejména se skuteč-
ností, že valná většina pracovníků

(95 %) dnes působí v tzv. openspacu,
tedy ve velkoplošných kancelářích. Pro-
tože je až pro 63 % zaměstnanců důleži-
té, aby měli příležitost spontánně kon-
taktovat své kolegy a projednat s nimi
denní operativu, velkoplošné kanceláře
jim vyhovují, spokojenost s jejich uspo-
řádáním vyjádřily dvě třetiny respon-
dentů. Méně zaměstnanců je však spo-
kojených s počtem uzavřených jedna-
cích místností. Jen 10 % respondentů
nemá problém získat rezervaci zasedací
místnosti kdykoli je potřeba. I proto se
uspořádání openspaců postupně trans-
formuje, a to tak, že vedle standardních
ploch s pracovními stoly zahrnují i pro-
story určené k telefonování, relaxaci,
schůzkám či spolupráci týmů. 

Potenciál Pro zlePšení
Podoby Pracovního místa 
Možnost pracovat z pohodlného místa
považuje za důležité 90 % respondentů.
Svůj vliv na to má bezpochyby i skuteč-
nost, že na svém pracovním místě tráví
zhruba 84 % svého pracovního času.
„Spokojených s úrovní komfortu je
pouze 60 % respondentů, 40 % je
ovšem nespokojeno,“ říká Blanka Vač-
kova a dodává: „Důvodů může být
mnoho, nejčastěji respondenti uvádějí
nedostatek přirozeného světla, špatnou
klimatizaci, nemožnost otevřít okno či

nepohodlný nábytek. V každém případě
představují samotná pracovní místa
velký potenciál ke zlepšení.“ Ke spokoje-
nosti může přispět i otevíratelnost oken,
celých 72 % respondentů chce mít mož-
nost otevřít okno, a to i přesto, že se tím
sníží funkčnost klimatizace. 

technologie včera a dnes
Pro sektor podnikových služeb je ty-
pické využívání moderních technolo-
gií. „Technologie také výrazně ovlivňují
podobu celého oboru, dávají vznik-
nout novým typům služeb, umožňují
spolupracovat na dálku a eliminují ru-
tinní činnosti. Dle Vize 2025, kterou

jsme připravili ve spolupráci s předními
odborníky z českých center podniko-
vých služeb, se celý obor bude stále
více orientovat na výzkum a vývoj a IT
služby,“ okomentoval Jonathan
Appleton, ředitel asociace ABSL, která
v ČR sdružuje poskytovatele podniko-
vých služeb. Možnost využívat a rozví-
jet moderní technologie přitom
oceňuje zejména generace mileniálů,
kteří se v českých centrech podniko-
vých služeb pomalu stávají nejsilnější

generací. Jaké technologie tedy dnešní
zaměstnanci při práci využívají? Ke ko-
munikaci s kolegy či zákazníky používá
87 % zaměstnanců instant messaging
či skype (před dvěma lety jen 32 %), 
76 % respondentů využívá online úlo-
žiště (před dvěma lety 37 %), 69 % pra-
covníků využívá software pro vzdálený
přístup, který umožňuje pracovat
z domu (před dvěma lety 31 %) a 67 %
zaměstnanců pracuje s počítačem vy-
baveným hned několika monitory
(před dvěma lety 36 %), což dle mnoha
studií zvyšuje efektivitu až o 30–40 %.
Velký posun je patrný i při využívání
web konferencí. 

„Vybavení kanceláří může být často
rozhodující v boji o zaměstnance, který
aktuálně panuje napříč českým pracov-
ním trhem,“ říká Jonathan Appleton, ře-
ditel asociace ABSL, která na českém
trhu sdružuje poskytovatele podniko-
vých služeb, a dodává: „Náš sektor se
ročně rozroste asi o 10 000 zaměst-
nanců, centra musí konkurovat zaměst-
navatelům z populárních oborů, jako je
IT, finance či obchod, a proto je pro ně
názor zaměstnanců při vytváření praco-
viště velmi důležitý. Jsem rád, že česká
centra podnikových služeb se mohou
chlubit skutečně prémiovým pracovním
prostředím i podmínkami, což dokazuje
celá řada nezávislých oborových oce-
nění pro naše členy, například společ-
nosti BlueLink, Kiwi.com či SAP
Services.“ × mar

Zaměstnanci chtějí vidět své budoucí pracovní místo
Až 79 % uchazečů o práci v oboru podnikových služeb chce vidět své
pracovní místo ještě předtím, než podepíše pracovní smlouvu. Nejraději
mají pracovní stůl umístěný u otevíratelného okna. Při práci pak
zaměstnanci stále častěji využívají moderní technologie. Vyplývá to
z průzkumu společností ABSL, JLL a Skanska.

Ke komunikaci s kolegy čizákazníky používá 87 %zaměstnanců instantmessaging či skype (předdvěma lety jen 32 %).
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Preference zaměstnanců na vybavení kanceláří
Průzkum realizovaný společnostmi ABSL, jLL a Skanska po-
tvrzuje skutečnost, že atraktivita pracovního prostředí a vzdále-
nost bydliště od místa výkonu práce patří ke stále důležitějším
aspektům při zvažování pracovní nabídky. I když by se mohlo
zdát, že internetové připojení by již dnes mělo být naprostým
standardem, stále se objevuje na seznamu preferencí zaměst-
nanců na prvních místech, podobně jako dostupnost kantýny
anebo restaurace. oproti předchozímu průzkumu realizované-
mu před dvěma lety se do první trojice zaměstnaneckých pri-

orit probojovala i zahrada. Zájem roste rovněž o fitness nebo tě-
locvičnu v budově kanceláře či v její bezprostřední blízkosti.
Část zaměstnanců dnes ráda na cvičení využije obědovou pau-
zu, s čímž souvisí i častější požadavky na sprchy a šatny na pra-
covišti. Z tohoto důvodu asi nepřekvapí, že i když restauraci
v blízkosti kancelářské budovy považuje za důležitou 88 % re-
spondentů, jen 57 % zaměstnanců ji ke svému stravování využí-
vá. Třetina zaměstnanců obědvá obvykle v kuchyňce v kancelá-
ři, 8 % respondentů pak na terase. × red
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