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Zaměstnání

INZERCE

Aspoň částečnou práci
z domova u pozic, kde
to jemožné, si dnes
přeje hodně uchazečů
o nové zaměstnání
včetně absolventů. Šan-
ce, že ji získají, je vel-
ká, a rozhodně se ne-
musí bát se na ni při po-
hovoru zeptat.

Blanka Drahošová
redaktorkaMF DNES

J
e jasné, že některých branží
se tohle téma netýká, proto-
že z domova se v nich zkrát-
ka pracovat nedá. Podle ge-
nerálního ředitele české po-

bočky společnosti Randstad Jacka
Kowalaka je takových pracovních
míst přes 60 procent. „Zaměstnava-
telé teď řeší, jaké jiné benefity či
kompenzace nabídnou těm svým za-
městnancům, kteří prostě musí být
na pracovišti fyzicky přítomni,“
říká. A pak jsou tu zbývající pozice,
které se vzdáleně dělat dají. Ale
chtějí to firmy? A pracovníci?
Koronavirus udělal krátkodobě

z home office nový standard, ale
zdá se, že české společnosti se chtě-
jí vrátit spíše k předcovidovému fun-
gování. Přesto pokud někdo hledá
práci z domova, má nyní mnohem
víc možností než před pandemií.

Aspoň půl pracovní doby
ve firmě
Filtr pozic s možností částečné
nebo převážné práce z domova za-
vedly ve svém vyhledávači všechny
největší české pracovní portály. Po-
moci mohou i agentury, které situa-
ci ve firmách a kontext nabízených
míst znají osobně. „Částečná home
office je aktuálně jeden z nejpoptá-
vanějších benefitů a je to způsob, ja-
kým se firmy snaží přilákat nové za-
městnance. Některé internetové
portály tomu jdou naproti a umož-
ňují filtrovat pozice podle specific-
kých benefitů. Pokud je to součástí
personální politiky, tak se tím firma
chlubí,“ říká Jiří Halbrštát, manažer
náboru a marketingu Manpower-
Group.
Většina firem se přiklání k částeč-

né home office s přibližně poloviční
nebo větší přítomností v kanceláři.
„Nabízejí kompromis s různými po-
měry – například dva nebo tři dny
práce z domova a zbytek z kancelá-

ře. Aby společnosti mohly přejít na
kompletní home office, musely by
změnit svůj přístup k hodnocení
práce, který stále zůstává spíše na
kontrole odpracovaných hodin než
na odevzdaných výsledcích, u nichž
je jedno, odkud je zaměstnanec do-
ručí,“ doplňuje HR ředitelka Sode-
xo Benefity Martina Machová.
Jiří Halbrštát přidává další důvo-

dy, proč firmy vyžadují alespoň čás-
tečnou přítomnost svých lidí na pra-
covišti: „Nejvíce inovací totiž vzniká
při neformálních debatách u kávo-
varu nebo na chodbě mezi schůzka-
mi. To se na online poradách těžko
kompenzuje, stejně jako vytváření
osobních vztahů a důvěry mezi lid-
mi,“ vysvětluje.

Ajťáci, obchodníci a kancelářské
profese
Stále trvá, že nejflexibilnější z hledis-
ka pracovní doby jsou pozice v IT.
„Protože v této oblasti se odborníků
nedostává, mohou si zaměstnanci
diktovat podmínky mnohem více
než jinde. To v podstatě platí pro
všechny specializované posty, kte-

rých je na trhu nedostatek, bez ohle-
du na obor. Pokud firma o uchazeče
velmi stojí, bude ochotná přistoupit
i na práci z domova,“ říká Martina
Machová.
V inzerátech na internetových por-

tálech uvádějí firmymožnost částeč-
né nebo převážné home office asi u
třetiny pozic. „To je dobrá zpráva
pro lidi, kteří hledají větší flexibilitu
nebo nechtějí tolik dojíždět za pra-
cí. Další nejčastější oblastí po IT

jsou obchodní pozice a zákaznický
servis. U ostatníchmíst, kde přítom-
nost na pracovišti není nutná, už zá-
leží na přístupu firmy. Může to být
většina kancelářských profesí, ať už
to je personalistika,marketing, účet-
nictví a podobně,“ vyjmenovává Jiří
Halbrštát.
Například v Sodexo umožňují pra-

covat z domova všem zaměstnan-
cům, u kterých to náplň práce dovo-
luje, a to včetně IT oddělení. Home
office si nemohou brát pouze lidé z
provozu nebo ze zákaznických cen-
ter, kde jsou v kontaktu s klienty.
„V dnešní době v marketingové

agentuře nepovažuji u většiny pozic
za nutnou fyzickou přítomnost v
kanceláři, respektive ve městě či
zemi. Velmi dobře se dá pracovat,
a i to doporučuji, s virtuálním tý-
mem, kdy daleko důležitější než fy-
zická přítomnost je profesní zdat-
nost a spolehlivost. Toto neplatí
snad u jediné pozice, a to project
manager/account manager, všeo-
becně klientský servis,“ doplňuje
Tomáš Vacek z agentury Contexto.
Přes 80 procent zaměstnanců spo-

lečnosti Pošta bez hranic se vrátilo
do běžného režimu, chodí na praco-
viště a home office mají, kdykoliv
potřebují. „Někteří využívají hybrid-
ního režimu, kdy jsou část týdne v
práci a část doma. To je možné
u lidí v kancelářích, náš provoz, kde
zpracováváme zásilky, se samozřej-
mě z domova dělat nedá,“ uvádí Pa-
vel Vyoral, CEO firmy Pošta bez hra-
nic.
„Většina našich kolegů nyní pracu-

je systémem tři dny v kanceláři
a dva dny na home office, ale někte-
ří preferují být v práci více. Určitá
flexibilita je u násmožná u všech po-
zic, jen práci z domova nedoporuču-
jeme u nových členů týmu; máme
vyzkoušeno, že se pak cítí osamělí
a hůře se poznají se zbytkem kolekti-
vu,“ přidává zkušenost zakladatel-
ka Coding Bootcamp Praha Jana Ve-
čerková.

Doma až do konce roku
Podle odborníků zůstane v celé
řadě kancelářských oborů alespoň
částečná práce z domova zachova-
ná i po skončení pandemie. „Proto
najít zaměstnání s možností home
office nebude problém. Například v
oboru podnikových, zákaznických
a IT služeb, který zaměstnává 130 ti-
síc kancelářských pracovníků mno-
ha odborností a absolventům nabízí
hodně kariérních příležitostí, dnes
většina lidí stále pracuje z domo-
va,“ říká ředitel asociace ABSL Jo-
nathan Appleton. Podle šetření obo-

rové asociace ABSL mezi kolegy do-
sud zavítá v průměru zhruba 15 pro-
cent zaměstnanců oboru. „Řada
společností, především z IT sekto-
ru, dokonce zatím návrat z home of-
fice ani nevyhlásila a nadále doporu-
čuje pracovat z domova až do kon-
ce letošního roku,“ dodává Apple-
ton. Podle průzkumu ABSL a Col-
liers je 60 procent firem přesvědče-
no, že lidi nelze k návratu do kance-
láří nutit a že je potřeba je nechat sa-
mostatně rozhodovat o tom, odkud
budou kdy pracovat. Hybridní způ-

sob práce se tedy stane standar-
dem. „Například společnost SAP se
na základě zpětné vazby svých lidí i
pozitivních zkušeností s kvalitou vý-
konu práce na dálku rozhodla za-
vést flexibilní pracovní podmínky a
umožnit zaměstnancům volit místo
a čas práce podle jejich individuál-
ních potřeb. Více než 80 procent
pracovníků v průzkumu uvedlo, že
by do budoucna chtělo kombinovat
práci z domova a z kanceláře, nej-
častěji to byli čerství absolventi a
ženy,“ dává příklad Appleton.

Anketa
Je vhodné ptát se
u pohovoru namožnost
práce z domova?

„Rozhodně. A pokud to ve firmě
není standardem, je nejlepší do-
jednat individuální podmínky ješ-
tě před podpisem smlouvy,
jakmile o vás zaměstnavatel
projeví zájem.“
Jiří Halbrštát, Manpower-
Group

„V IT se uchazeči o práci na
home office zeptat nebojí –
mnohdy je to jejich požadavek.
Na druhou stranu se často se-
tkáváme i s tím, že naopak do
kanceláře chodit chtějí. Jelikož i
pro ně je kontakt s kolegy důleži-
tý, navíc mají možnost udělat
pomyslnou čáru mezi tím, kdy
jsou doma a kdy v práci.“
VojtěchStrnad,
designová agenturaWDF

„Jsme rádi, když jsou lidé spolu
a žijí firmou. Home office ale na-
bízíme jako možnost odjakživa.
Díky technologiím jsme zvyklí
na všechny režimy. Rozhodně
si tím u nás nikdo nezavírá dve-
ře. Když uchazeče chceme pro
jeho schopnosti a osobnost, tak
vždycky možnost najdeme.“
Pavel Vyoral, Pošta bez hra-
nic

„Myslím si, že většina firem má
dnes pravidla ohledně home of-
fice nastavena a nejsou tajem-
stvím. Naopak bych očekával,
že je samy s uchazeči probe-
rou. Určitě bych se nebál ze-
ptat. Mělo-li by to za následek
zavření dveří u zaměstnavatele,
pak je dobře, že se tak stalo při
pohovoru, a ne až po nástupu.“
Marcel Poul, BCVSolutions

„Se svobodou pracovat z domu,
kavárny či horské chaty se vždy
pojí odpovědnost za to, aby prá-
ce byla vykonaná kvalitně
a včas. Pokud dá kandidát za-
městnavateli najevo, že si je
této odpovědnosti vědom, nebo
ho dokonce přesvědčí, že jeho
výkon bude v podmínkách
home office ještě lepší, pak dve-
ře zůstanou otevřené.“
Ondřej Tyleček, Fairy Tailors

„Uchazečům doporučuji, aby
se u pohovoru bavili otevřeně
o svých potřebách práce z do-
mova nebo kanceláře. Je to po-
dobné vyjednávání jako u
mzdy. Zvažujte vždy celou na-
bídku, vše nestojí jen na jed-
nom benefitu. Proto se dívejte
na to, jaký budete mít plat, bonu-
sy, pracovní dobu, ale také kolik
se toho v novém zaměstnání na-
učíte nebo jaký je na dané pozi-
ci potenciál pro růst.“
MartinaMachová,
SodexoBenefity

Absolventům
odborníci doporučují
alespoň částečnou
přítomnost ve firmě.
Rychleji se zaučí,
získají pracovní
návyky, poznají se
s kolegy a spíše se
stanou součástí firmy,
než když jsou většinu
času v kontaktu pouze
online.

IT - správa systémů a služby

Více na www.jobdnes.cz

IT SUPPORT1ST LEVEL (40-50.000 Kč)

TECHNICKÝ EXPERT

TECHNICKÝ EXPERT

Technik pro instalace internetových přípojek

INFORMATIK/INFORMATIČKA

Stavebnictví, projekce, architektura

Více na www.jobdnes.cz

PROJEKTANTPRO TZB - ŠANCE PRO ABSOLVENTA! (28 - 35.000 KČ)

VEDOUCÍ STAVEBNÍ ČETY (28-35.000 + příplatky)

Vedoucí stavební technik s pracovištěm v Brně nebo v Jihlavě

Instalatér

Pomocný stavební dělník

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče

Všeobecná sestra urgentního příjmu

Lékař/ka pro urgentní příjem

Farmaceut/ka

Fyzioterapeut

Doprava, logistika

Více na www.jobdnes.cz

Řidič VZV – 166 Kč/h

MISTR SKLADU - 1 SMĚNA (36 - 43.000 KČ)

SKLADNÍK - POUZE RANNÍ SMĚNA! (23 - 26.000 KČ)

*ŘIDIČ SK C VNITROSTÁTNÍ DOPRAVY

Řidič osobních a malých dodávkových vozidel
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