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ČO SME SA NAUČILI

ZA 5 MESIACOV PRÁCE Z DOMU
» Redaktori webu Mashable, ktorí pre pandé-

miu koronavírusu pracujú z domu už takmer
šesť mesiacov, sa podelili o svoje skúsenosti.
Pridali aj niekoľko zásad, ktoré by sa mali stať
súčasťou našich každodenných činností počas
tohto zložitého obdobia.

Ukázalo sa, že Wi-Fi je dôležité
Jeden z najzjavnejších problémov, ktorý by sa
mohol objaviť, keby väčšina ľudí bola nútená
pracovať z domu alebo zabávať sa doma, je
zlé internetové pripojenie. Môže sa to stať, ak
sa nestaráte o pravidelné testovanie a modernizáciu nášho vybavenia. Ak pracujete online
každý deň, Wi-Fi pre vás znamená záchranu
života. Komunikácia s vašimi spolupracovníkmi je veľmi ťažká, nech používate akúkoľvek
službu na videohovory. A aj keď nepracujete z
domu, na zahnanie nudy a udržiavanie kontaktu s okolitým svetom je dôležitý konzistentný internet.
Najzákladnejšia vec, ktorú môžete urobiť,
keď je internetové pripojenie mizerné, je kontrola smerovača. Možno je starý a treba ho
vymeniť. Môžete sa obrátiť na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si sami
kúpiť nové zariadenie. Prvá možnosť je pre
väčšinu ľudí pravdepodobne najlepšia voľba,
pretože je lacnejšia a ľahšia.
Po druhé, veľa ľudí svoj router radšej skryje,
pretože, úprimne povedané, nemusí sa veľmi
hodiť do interiéru. Zrejme vás ruší, ak sa po
vašom byte hadí internetový kábel, ale ak je to
možné, umiestnite smerovač vysoko na centrálne miesto. Signál dosiahne ďalej a bude
silnejší, ak ho nebudú rušiť steny a iné veľké
prekážky.
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Ak to nepomôže, skúste investovať do Wi-Fi
extendera alebo do siete mesh. Extender je
lacné zariadenie, ktoré by mohlo pomôcť,
druhé riešenie je drahšie, ale je pravdepodobnejšie, že odstráni váš problém.

Dôležité je aj svetlo a zvuk
Je to lekcia, ktorú sa naučilo veľa ľudí, keď
nás pandémia uväznila vnútri. Ak hovoríte s
ľuďmi cez internet pomocou softvéru na videohovor alebo hlasové četovanie, používajte
slúchadlá. Nikto nemá rád, keď sa mu v éteri
ozýva vlastný hlas, pretože niekto na druhom
konci hovoru cez Zoom má súčasne aktívny
mikrofón aj reproduktory. Kľúčom k vyriešeniu tohto problému je okrem toho, že sú vaše
slúchadlá skutočne pripojené alebo spárované
cez bluetooth, aj oboznámenie sa s ponukami
nastavení.
Ak kliknete na ikonu ozubeného kolieska nastavení v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky aplikácie Zoom, nájdete sekciu Zvuk na
ľavej strane ponuky. Budete si tak môcť ľahko
vybrať, odkiaľ zvuk pochádza a kam ide. Ak
máte zapojené slúchadlá, Zoom by mal mať
predvolene nastavené obe tieto veci. Ak problémy pretrvávajú, skontrolujte, či sú nastavenia
mikrofónu a reproduktorov nastavené na vaše
slúchadlá.
To isté platí pre Google Meet. Ikona ozubeného kolieska nastavení je takisto v pravom
hornom rohu úvodnej obrazovky a mala by
vás dostať k rovnakému druhu ponuky. Aj tu
sa uistite, že zvuk smeruje do vašich slúchadiel.
Pri videohovoroch či nakrúcaní videa je
veľmi dôležité aj osvetlenie. Ubezpečte sa, že
svetelný zdroj je nasmerovaný na vašu tvár,

aby vás ľudia skutočne mohli vidieť. Pri bežných hovoroch cez Zoom to nie je nevyhnutné,
ale ak robíte videá, možno stojí za zváženie
10-palcové prstencové svetlo U-STREAM.

Ako minimalizovať šum pozadia
Slúchadlá rušiace hluk nie sú potrebné iba
v rušných kanceláriách. Zídu sa aj doma, ak
chcete dokončiť prácu bez rozptyľovania. V
domácnosti totiž žijete s inými ľuďmi, ktorí
takisto môžu spôsobovať hluk, ktorý pri práci
potrebujete utlmiť.
Je pravda, že slúchadlá s potlačením hluku
nie sú lacné. Nedávno prišli na trh napríklad
slúchadlá Microsoft Surface Headphones 2 s
cenou 250 dolárov, ktoré ponúkajú až 13 rôznych úrovní potláčania hluku.

A čo je najdôležitejšie? Dať si pauzu
Môžete vyťažiť maximum zo svojej siete Wi-Fi a
zo svojich slúchadiel, nič to nebude platné, ak
sa nenaučíte poslednú lekciu o práci z domu:
doprajte si aj čas, keď budete vzdialení od obrazovky. Možno sa vám akýkoľvek čas strávený
ďaleko od vášho notebooku alebo stolového
počítača zdá „neproduktívny“. Tieto zariadenia môžu byť momentálne jediným spojením
s vašou prácou. No aj tak si musíte dožičiť oddych. Ideálna je hodinka. Zistite, aký relax je
pre vás najvhodnejší, a robte to. Hlavne aby
ste neboli stále pripútaní k svojim zariadeniam.
Nevedno, ako dlho to bude trvať, niektorí
sa už postupne vracajú do kancelárií. No ak aj
naďalej pracujete z domu, posledná vec, ktorú
potrebujete, je to, aby ste trpeli pre svoje technológie.
» ZDROJ: MASHABLE.COM/
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KANCELÁRSKA PRÁCA UŽ
NIKDY NEBUDE ROVNAKÁ
» Keď sa svet po pandémii COVID-19 otvorí,

veľa vecí v spoločnosti, hospodárstve a na
pracoviskách už nebude takých, ako si ich
pamätáme. Obrovský vynútený experiment
hromadnej práce z domu, spôsobený pandémiou, bude pravdepodobne trvať dlhšie, ako
si mnohí mysleli.
Hlavne technologické spoločnosti berú tento
koncept veľmi vážne. Facebook napríklad nedávno povedal zamestnancom, že môžu po
zvyšok roka pracovať z domu. Prieskum medzi
vedúcimi finančnými spoločnosťami, ktorý
vykonal Gartner, zistil, že až 74 percent organizácií plánuje natrvalo presunúť niektorých
zamestnancov na prácu z domu. Poradenská
spoločnosť Global Workplace Analytics odhaduje, že keď sa pandémia skončí, 30 percent
pracovnej sily bude pracovať z domu aspoň
niekoľkokrát týždenne.
Ak sa tento posun uskutoční, technológie
budú zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu ako
doteraz. Videokonferenčný nástroj Zoom či četovací softvér Slack by sa po pandémii mali stať
súčasťou bežného každodenného života. Jedna
poznámka na okraj: Skutočnosť, že sme počas
pandémie mohli nazrieť do obývačiek kolegov,
vidieť ich deti a domácich miláčikov, by mohla
viesť k väčšiemu pocitu empatie a k uvoľnenejšej
atmosfére na pracovisku.
Skúsenosti s prácou z domu by mohli takisto
priniesť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a
súkromným životom a flexibilnejší pracovný čas,
zvrátiť dlhodobý trend vyžadujúci si presťahovanie do veľkých a drahých miest za prácou.
Nové opodstatnenie na pracovisku nadobudne aj softvér, ako sú videokonferenčné a
četovacie aplikácie, napr. Zoom, Slack, Microsoft
Teams, Google Meet. Tieto aplikácie pomáhali
zamestnancom spolupracovať, keď sa nemohli
dostať do kancelárie. Vďaka rýchlemu prijatiu je
pravdepodobné, že ľudia budú používať tento
softvér aj po návrate na pracovisko, a to dokonca
aj novými spôsobmi.
Niektorí síce tieto aplikácie poznali už predtým, ale mnohí sa ich museli naučiť používať a
orientovať sa v množstve videostretnutí, digitálnych rozhovorov a korešpondencie. A keď
sa to už raz naučili, budú ich chcieť používať aj
po návrate do kancelárie. Veď nástroje na produktivitu, ako sú Slack a Microsoft Teams, môžu

poskytovať efektívnejší spôsob interakcie.
Centralizujú komunikáciu a uľahčujú všetkým
zamestnancom prístup k prostriedkom, ako sú
dokumenty a tabuľky. Navyše umožňujú vrátiť
sa k diskusiám, ktoré už prebehli.
Dramatický nárast využívania týchto služieb
odhalil aj niekoľko nedostatkov, týkajúcich sa
najmä ochrany súkromia a bezpečnosti, z ktorých bolo zopár už vyriešených. Zamestnancom
aj ich šéfom však bude nejaký čas trvať, kým sa
adaptujú na nové spôsoby práce.
Prechod na prácu z domu vzbudil záujem
niektorých spoločností aj o techniku sledovania
zamestnancov. Zamestnávatelia z obavy, že by
mohlo dôjsť k úniku citlivých informácií alebo
premrhaniu pracovného času, používajú softvér
ako Aware, ActivTrak, Time Doctor alebo Teramind na sledovanie produktivity. Bežnejšie je to
v organizáciách, ktoré nemali veľa skúseností s
prácou z domu. Tento typ dohľadu môže tiež
ovplyvniť situáciu a zamestnanci sa
budú cítiť zle, takže vedenie by to
malo riešiť.

komplikovanejšia. Viac
ľudí pracujúcich z
domu znamená aj viac
spontánnych interakcií – ľudia hovoria s
kolegami pri príprave
kávy či obeda. Preto
je dobré vytvoriť
harmonogram plánovaných stretnutí.
Ak sú stretnutia
plánované, a nie
improvizované,
ľudia sú schopní
byť produktívnejší.
Na druhej strane
intenzívnejšia komunikácia vedie
aj k lepšie zlade-

Keď sme počas pandémie
opustili kancelárie a začali sa
viac spoliehať na technológie,
zmenilo sa aj rozvrhnutie pracovného dňa, a to nie vždy
na lepšie. Pre niektorých
neočakávaným negatívnym
výsledkom bolo zvýšenie
počtu online stretnutí –
podľa spoločnosti Time is
Ltd. od februára do apríla
na dvojnásobok. Zväčšil
sa aj počet účastníkov o
18 %. Našťastie ich priemerná dĺžka sa skrátila o
10 minút. Hoci údaje pochádzajú len z jedného
regiónu sveta, existuje dôkaz, že kultúra
stretnutí prechádza
zmenami aj inde.
Ťažko povedať, či je
to dobrá vec. Stretnutia sú známe tým, že
podlamujú produktivitu,
ale v prípade koronavírusu je situácia trochu

PRÍLOHA

3

HOME OFFICE

ným organizáciám. Interakcie takisto pomáhajú bojovať proti pocitu izolácie.
Čo sa týka zvýšenia počtu videohovorov a
lavíny videočetov, ide zrejme len o dočasný
jav, pretože pandémia nám bráni stretnúť sa
s ľuďmi skutočne. Čo sa však ani neskôr nemusí vrátiť do normálu, je predĺženie nášho
pracovného dňa. Zamestnanci sa skôr prihlasujú do pracovných aplikácií a reagujú
na otázky a požiadavky aj neskôr večer.

PRÁCA Z DOMU
MÔŽE BYŤ DLHODOBO

DOBRÁ VEC

» Pandémia COVID-19 zmenila spôsob, ako

Štúdia Microsoftu o globálnom používaní
aplikácie Teams zistila, že priemerný čas
medzi prvým a posledným použitím Teams
sa od začiatku do konca marca predĺžil o
viac ako hodinu. Dlhšie pracovné dni však,
samozrejme, neznamenajú, že ľudia viac
pracujú. Pracovný deň je rozdelený dlhšími
prestávkami, pretože ľudia si musia vybaviť
záležitosti a postarať sa o deti.

uvažujeme o práci na diaľku. Karanténne
opatrenia nás uväznili v domovoch a potrebná je vakcína a dlhý čas, kým sa vrátime
do starých koľají. Dovtedy však strávime toľko
času mimo kancelárií, že spôsob, ako dnes
pracujeme, sa môže stať novou normou.

Ak väčšiu časť práce vykonávame online,
predlžuje sa aj čas strávený pri našich pracovných zariadeniach. Podľa údajov RescueTime sa celkový čas strávený pri stolových
počítačoch a notebookoch v polovici marca
zvýšil o 12 percent – na sedem hodín každý
deň. Na základe údajov z Číny a Talianska možno predpokladať, že tento rozsah
neklesne ani v budúcnosti.

Spoločnosti zo Silicon Valley už dlhé roky
rozvíjali možnosti svojich znalostných pracovníkov na prácu z domu. No keď sa Marissa
Mayer stala prezidentkou a CEO spoločnosti
Yahoo, čoskoro ukončila podnikovú politiku
práce na diaľku. Vo firme aj mimo nej sa to považovalo za kontroverzný akt. Napriek tomu
ju nasledovala aj spoločnosť IBM, ktorá ukončila svoju dlhodobú politiku práce z domu v
roku 2017. Zamestnanci mali na výber: buď
prácu v kancelárii IBM, alebo ukončenie pracovného pomeru.

Na druhej strane koronavírus by nás
mohol zlepšiť v spolupráci, humanizovať
nás, umožniť vytváranie hlbších a zábavných
spojení spôsobom, ktorý by sme v kancelárii
nikdy neobjavili. Tieto hlbšie vzťahy v spojení s flexibilnejšími pracovnými postupmi
umožňujú niečo, čo sa nazýva „agilná
práca“. Tento nový spôsob fungovania je
menej hierarchický, viac kolaboratívny a
umožňuje ľuďom robiť svoju prácu lepšie.
Je dôležité si uvedomiť, že všetky tieto
zmeny a ich výhody budú k dispozícii predovšetkým znalostným pracovníkom, teda
vzdelanejším a vyššie plateným ľuďom.
Pravdepodobne teda budú ďalej prehlbovať
existujúce hospodárske a iné rozdiely, pretože tí, ktorí pracujú v odvetviach s nízkym
príjmom, ako je maloobchod, potravinárstvo
a skladovanie, musia tiež čeliť dôsledkom
pandémie. Niektorí sa však domnievajú, že
akákoľvek transformácia pracovnej sily by
mohla priniesť pozitívne výsledky.
Pre zamestnávateľov by to mohlo znamenať prístup k širšiemu okruhu talentov.
Pre zamestnancov zasa zvýšená flexibilita
značí lepšiu rovnováhu medzi pracovným
a súkromným životom.
» ZDROJ: VOX.COM
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Niektoré spoločnosti už investovali veľa do
podpory práce z domu, čo môže viesť k úplnému posunu v spôsobe ich práce.

Tieto rozhodnutia boli čiastočne založené
na viere, že spoločný pobyt na pracovisku je
nevyhnutný na spoluprácu. To však nemusí
byť vždy pravda. Open space kancelárie,
ktoré sa začali využívať na mnohých pracoviskách, môžu v skutočnosti brániť interakcii.
Štúdia The Royal Society zistila, že čím viac
kolegov ľudia mohli vidieť, tým menej s nimi
hovorili a uprednostnili písomnú komunikáciu. Po prechode do prostredia open space
ľudia v priebehu 15 dní poslali o 56 % viac
e-mailov v rámci kancelárie.
Pokiaľ ide o ďalšiu obavu týkajúcu sa práce
z domu, stratu produktivity, výskumy ukázali,
že zamestnanci pri práci z domu robia oveľa
viac. Počas pandémie dokonca niektorí uvádzali, že doma sa menej rozptyľujú a dokážu
sa lepšie sústrediť. Mesiac po oznámení novej
politiky Yahoo Marissa Mayer pripustila, že
hoci ľudia sú „viac kolaboratívni a inovatívni,
keď sú spolu“, sú produktívnejší, keď sú sami.
V novej situácii boli firmy nútené umožniť
prácu z domu pre všetkých okrem „nevyhnutných zamestnancov“, ktorí musia byť na
pracovisku. Aj stredný manažment, ktorý bol
v minulosti najväčším odporcom práce na

diaľku, zistil, že to môže byť pozitívny a produktívny spôsob práce. Títo manažéri totiž
boli zvyknutí riadiť ľudí, nie prácu. A teraz
videli, že ľudia môžu pracovať na rôznych
miestach a stále si robia svoju prácu. Spoločnosti, ktoré vyhodnotia, že boli schopné
fungovať počas pandémie na diaľku, by sa
mohli rozhodnúť, že budú teleprácu aj ďalej
pravidelne využívať.
Ďalší argument v prospech práce na diaľku
spočíva v tom, že každodenné dochádzanie
do kancelárie je drahé, vyčerpáva to ľudí a zaťažuje životné prostredie. Odstránenie tohto
putovania poskytuje kolektívnu výhodu.
Podľa údajov z amerického sčítania ľudu sa
dochádzanie do práce každoročne predlžuje.
V roku 2018 až 14 miliónom pracovníkov trvala cesta do práce viac ako hodinu. A čím
ďalej zamestnanec dochádza za prácou, tým
je pravdepodobnejšie, že sa na pracovisku
neukáže. Nemecká štúdia zistila, že pracovníci dochádzajúci do práce na veľkú vzdialenosť majú o 20 % viac absencií.
Aj keď IBM dala pracovníkom možnosť
presunúť sa od práce z domu do firemnej
kancelárie, pre mnohých to nebola opcia,
pretože by sa museli presťahovať do veľkých a drahých miest, kde bolo ťažké nájsť
si bývanie.
Tí, ktorí sa presúvajú do veľkej metropolitnej oblasti za prácou, musia rátať aj s poplatkami za dopravu. Prieskum spoločnosti
LendingTree zaoberajúci sa nákladmi na dochádzanie do zamestnania zistil, že napríklad
Newyorčania míňajú na dopravu do práce
ročne takmer 10 000 dolárov.
Spoločnosti spoliehajúce sa predovšetkým na znalostných pracovníkov, ktorí môžu
prácu jednoducho vykonávať z domu, by
mohli urobiť život v mestách príjemnejším.
Nie je to ilúzia, pretože v mestách by sa tak
dalo doslova ľahšie dýchať. Videli sme, aký
vplyv mali obmedzujúce opatrenia na kvalitu vzduchu a vody. Znečistenie ovzdušia
sa znížilo po tom, čo ľudia dostali príkaz zostať doma. A práca z domu znamená menej
dochádzania.
» ZDROJ: PCMAG.COM
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riaditeľa si najmenej myslia, že flexibilná práca
obmedzuje ich kariérny rozvoj (70 %). Naopak,
o niečo viac ako polovica absolventov v odbore sa obáva vplyvu na svoju kariéru. Pracovníci obávajúci sa o svoj kariérny postup pri
práci z domu tvrdia, že problémom bude ich
nedostatočná šanca tráviť čas s manažérmi
a kolegami pri osvojovaní nových zručností,
ktoré by im mohli poskytnúť nové príležitosti.

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI SA ZAČÍNAJÚ
OBÁVAŤ O SVOJ KARIÉRNY POSTUP
» Práca z domu bola pri udržiavaní prevádzky-

schopnosti podnikov počas koronakrízy taká
efektívna, že mnohé firmy si ju chcú zachovať
aj po prekonaní pandémie. Zatiaľ čo niektorí
technickí pracovníci vítajú flexibilitu a odstránenie potreby dochádzania, iní sa začínajú
obávať, ako budú rozvíjať svoju kariéru, ak stále
pracujú z domu. Štúdia náborovej spoločnosti
Hays zistila, že takmer dve tretiny (63 %) technologických odborníkov vyslovili očakávanie,
že budú aj naďalej pracovať na diaľku. Rovnaká

časť uviedla, že očakáva, že v budúcnosti bude
mať viac príležitostí na flexibilnú prácu. Na porovnanie, vo všetkých odvetviach to bola menej
ako polovica odborníkov.
Objavujú sa však určité obavy z dosahu
práce na diaľku na kariérny rozvoj. Takmer
dve tretiny (61 %) technologických odborníkov neveria, že flexibilná práca obmedzuje
kariérny rozvoj, no toto presvedčenie sa veľmi
líši v závislosti od toho, aké vysoké zaradenie
majú v tomto priemysle. Odborníci na úrovni

No či už sa to technickým pracovníkom
snažiacim sa o kariérny postup páči, alebo nie,
vyzerá to tak, že aj naďalej budeme pracovať
flexibilne a z domu. Takmer tri štvrtiny riaditeľov spoločností hovoria, že aj po koronakríze
plánujú zachovať vo zvýšenom rozsahu prácu
z domu. Viac ako polovica opýtaných uviedla,
že má v úmysle dlhodobo znížiť využívanie fyzických pracovísk; každý piaty sa vyjadril, že ich
využitie kancelárskych priestorov bude podstatne nižšie. Takmer polovica (44 %) tvrdí, že
práca na diaľku sa ukázala efektívnejšia ako ich
predchádzajúci pracovný režim. Problémom
však zrejme bude nadväzovanie kontaktov s kolegami a učenie sa od nich, keď ich v skutočnom
svete budeme stretávať len zriedka.
» ZDROJ: ZDNET.COM

PREČO JE UČENIE BUDÚCNOSŤ PRÁCE
» Výkonnosť celých organizácií často závisí od

toho, či sa dokážu adaptovať na rýchle zmeny
vo svete informačných technológií. Väčšina firiem však má problém s tým, aby jej zamestnanci držali krok s najnovšími technológiami
a získavali stále nové zručnosti.
Pretože technológie stále zrýchľujú tempo
zmien, neustále učenie sa stáva dôležitejším
než kedykoľvek predtým. Pre firmy, ktoré
chcú, aby si ich zamestnanci neprestajne
osvojovali nové zručnosti, je nevyhnutným
predpokladom presadzovanie kultúry učenia
v rámci organizácie.
Veľa ľudí má pocit, že len čo získajú titul
(alebo aj dva), urobili všetko pre to, aby si
našli a udržali prácu. Ak to aj niekedy bola
pravda (o čom sa dá pochybovať), dnes to tak
rozhodne nie je. Realita je taká, že na postup
v akejkoľvek kariére sa ľudia musia neustále
učiť a prispôsobovať sa ustavične sa meniacim požiadavkám.
Hoci celoživotné vzdelávanie nie je nový
koncept, akosi sme sa stále nezžili s tým, že
učiť sa musíme od detstva do konca života.
Preto treba kultúru učenia zakoreniť v základoch podnikania. Vedúci pracovníci na všetkých úrovniach organizácie musia zabezpečiť,

aby zamestnanci nielen mali zdroje na získanie nových zručností, ale aby boli aktívne
povzbudzovaní, aby tieto zdroje využívali.
Zamerať sa treba na zručnosti, ktoré ľudia potrebujú, aby sa úspešne adaptovali na rýchle
zmeny a posuny.
Prednedávnom sa ľudia obávali, že roboty
a umelá inteligencia ich oberú o prácu. Teraz
sa k týmto obavám pridalo aj ochorenie
COVID-19. Pandémia spôsobila, že mnoho
ľudí stratilo zamestnanie. Všetky tieto zmeny
spôsobili, že agilita je naším atribútom číslo
jeden v zamestnaní, a pretlačili online vzdelávanie do hlavného prúdu. Ukázalo sa, že
vzdelávanie musí byť flexibilné, prístupné
a globálne. Pre organizácie je to významná
príležitosť povzbudiť svoje tímy na zvyšovanie kvalifikácie. Spoločnosti sa musia zamerať na pochopenie toho, ako
ľudia reagujú na zmeny,
a poskytnúť im nástroje
potrebné na doplnenie
nových schopností, či už
ide o aklimatizovanie na
prácu na diaľku, alebo osvojenie nového programovacieho jazyka
či softvérového programu.

Budúcnosť učenia však nesúvisí len s
budúcnosťou práce, zmeny sa dotknú aj
spôsobu učenia a vzdelávania. Pandémia
COVID-19 drasticky zmenila svet vzdelávania,
mnoho škôl zaviedlo nové postupy dištančného a online vzdelávania. Možno očakávať,
že online učenie sa stane trvalou súčasťou vyučovania – či už v školskej triede, alebo kancelárii. Tento zmiešaný model učenia a práce
môže viesť k zmysluplným zmenám, bude
mať vplyv na budovanie skutočnej kultúry
učenia sa v organizácii.
» ZDROJ: FORBES.COM
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DÔVODOV, PREČO
BUDEME NEVYHNUTNE
ČELIŤ „VÄČŠEJ DEPRESII“

» Po finančnej kríze v rokoch 2007 – 2009 sa

neproporčnosť a riziká šíriace sa globálnou
ekonomikou prehlbovali politickými chybami.
Vlády namiesto toho, aby sa zaoberali štrukturálnymi problémami, ktoré odhalil kolaps
finančného trhu a následná recesia, odkladali
riešenie problému, čím riskovali ďalší pokles a
spôsobili nevyhnutnosť novej krízy. A teraz riziká rastú ešte naliehavejšie.
Typ recesie ekonómovia najčastejšie charakterizujú tvarom rôznych písmen. Recesia
v tvare písmena V je najbežnejšia. Pri nej hospodárstvo prechádza prudkým, ale krátkym
obdobím hospodárskeho poklesu, po ktorom
nasleduje silné oživenie. Recesia v tvare písmena U je dlhšia ako recesia v tvare V, HDP
môže klesať niekoľko štvrťrokov po sebe a ekonomika sa iba pomaly vracia k rastu. K recesii
alebo depresii v tvare písmena L dochádza
vtedy, keď sa hospodárstvo ocitne vo vážnej recesii a k rastu trendovej línie sa nevráti mnoho
rokov, ak vôbec. Žiaľ, odborníci hovoria, že hoci
tohtoročná recesia povedie k nevýraznému
zotaveniu v tvare písmena U, neskôr v tomto
desaťročí bude nasledovať „väčšia depresia“ v
tvare písmena L. Naznačuje to 10 zlovestných
a riskantných trendov, ktoré sa vyskytovali už
dávno pred COVID-19.
Prvý trend sa týka deficitov a ich sprievodných rizík: dlhov a omeškania pri ich splácaní.
Reakcia politiky na krízu COVID-19 znamená
obrovské zvýšenie fiškálnych deficitov – rádovo
10 % HDP alebo viac, a to v čase, keď úroveň
verejného dlhu v mnohých krajinách bola už aj
tak vysoká, ak nie neudržateľná. A čo je horšie,
strata príjmov mnohých domácností a firiem
znamená, že zadlženosť v súkromnom sektore
sa stane neudržateľnou a môže viesť k hromadným bankrotom. To všetko spolu so stúpajúcou
úrovňou verejného dlhu môže znamenať, že
zotavenie bude nevýraznejšie ako to, ktoré nasledovalo po recesii pred desiatimi rokmi.
Druhý faktor je demografická časovaná
bomba vo vyspelých ekonomikách. Koronakríza ukazuje, že na zdravotnícke systémy sa
musí vyčleniť oveľa viac verejných financií a
že univerzálna zdravotná starostlivosť je nevy6
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hnutnosť, nie luxus. Keďže však
väčšina rozvinutých krajín má
starnúcu populáciu, takéto výdavky v budúcnosti môžu ešte
zvýšiť implicitné dlhy zo súčasných nekrytých systémov
zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia.
Tretia otázka je rastúce
riziko deflácie. Kríza okrem
toho, že spôsobí hlbokú
recesiu, spôsobuje aj masívny úbytok tovaru (nevyužité stroje a kapacity)
a pokles na trhu práce
(masová nezamestnanosť), ako aj kolaps
cien komodít, ako sú
ropa a priemyselné
kovy. Z toho vyplýva
pravdepodobnosť
deflácie dlhu, čím sa
zvyšuje riziko platobnej
neschopnosti.
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Štvrtý súvisiaci faktor bude znehodnotenie meny. Keďže centrálne banky sa snažia
bojovať proti deflácii a odvrátiť riziko prudkého rastu úrokových mier, menová politika
sa stane ešte nekonvenčnejšou. V krátkodobom horizonte budú musieť vlády spustiť
monetizované fiškálne deficity, aby sa vyhli
depresii a deflácii. V priebehu času urýchlená deglobalizácia a obnovený protekcionizmus spôsobia nevyhnutnú stagfláciu.
Piaty problém je zlom spôsobený širšou
digitalizáciou. Keď milióny ľudí stratia zamestnanie alebo budú menej pracovať, a teda aj
menej zarábať, rozdiely v príjmoch a bohatstve
sa budú zväčšovať. Spoločnosti v snahe vyhnúť
sa otrasom v dodávateľskom reťazci presunú
výrobu z lacných regiónov na vysokonákladové domáce trhy. No tento trend namiesto
toho, aby pomohol domácim pracovníkom,
urýchli tempo automatizácie, bude vyvíjať tlak
na zníženie miezd a rozdúchavať plamene populizmu, nacionalizmu a xenofóbie.
To poukazuje na šiesty hlavný faktor: deglobalizáciu. Pandémia podporuje už existujúce trendy
smerom k balkanizácii a fragmentácii. Väčšina
krajín bude reagovať prijatím protekcionistickej

politiky na ochranu domácich firiem a pracovníkov. Postpandemický svet sa bude vyznačovať
prísnejšími obmedzeniami pohybu tovaru, služieb, kapitálu, práce, technológie, údajov a informácií. Už teraz to vidieť napr. vo farmaceutickom
priemysle a výrobe zdravotníckych zariadení, kde
vlády v reakcii na krízu zavádzajú vývozné obmedzenia a iné ochranné opatrenia.
Odpor proti demokracii tento trend posilní.
Populistickí vodcovia často ťažia z hospodárskej
slabosti, masovej nezamestnanosti a rastúcej
nerovnosti. V podmienkach zvýšenej hospodárskej neistoty sa obetným baránkom stávajú
cudzinci. Najmä zo strednej triedy sa budú ozývať návrhy na obmedzenie migrácie a obchodu.
Ôsmy faktor je geostrategický odstup medzi
USA a Čínou. Zintenzívni sa čínsko-americké
odlučovanie v oblasti obchodu, technológií, investícií, údajov a peňažných opatrení.
A čo je ešte horšie, pripraví to pôdu pre
novú studenú vojnu medzi USA a jeho súpermi – nielen Čínou, ale aj Ruskom, Iránom
a Severnou Kóreou. Možno očakávať stupňovanie tajnej kybernetickej vojny, ktorá môže
viesť dokonca ku konvenčným vojenským
zrážkam. A keďže technológia je kľúčová

zbraň v boji o kontrolu nad priemyslom a v
boji proti pandémii, súkromný technologický
sektor USA sa bude čoraz viac integrovať do
bezpečnostno-priemyselného komplexu.
Posledné riziko, ktoré nemožno ignorovať,
je narušenie životného prostredia. Ako ukazuje aj koronakríza, to môže spôsobiť väčšiu
hospodársku pohromu ako finančná kríza.
Opakujúce sa epidémie (v 80. rokoch HIV,
v roku 2003 SARS, v roku 2009 H1N1, v roku
2011 MERS, v rokoch 2014 – 2016 ebola) sú
podobne ako zmena podnebia v podstate
katastrofy spôsobené človekom. Pandémie a
chorobné symptómy vyvolané klimatickými
zmenami sa v nasledujúcich rokoch stanú častejšími, závažnejšími a nákladnejšími.
Týchto 10 rizík, ktoré tu boli už pred
COVID-19, hrozí vyvolaním búrky, ktorá zamení
celé svetové hospodárstvo na desaťročie beznádeje. Do 30. rokov 21. storočia môžu technológie a kompetentnejšie politické vedenie
znížiť, vyriešiť alebo minimalizovať mnohé z
týchto problémov. Šťastný koniec však predpokladá, že nájdeme spôsob, ako prežiť blížiacu
sa „väčšiu depresiu“.
» ZDROJ: THEGUARDIAN.COM
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vývoj a údržba sieťovej infraštruktúry
podľa DevOps princípov
 konfigurácia sietí postavených
na CISCO a JUNIPER produktoch
 participácia na projektoch v oblasti IaaS
(Infrastructure as a Service)


vývoj front-end funkcionality inovatívneho
riešenia v sektore leteckej dopravy
 vývoj biometrickej platformy založenej
na blockchain technológii
 vývoj responzívneho UI naprieč rôznymi
webovými prehliadačmi


kooperácia na JAVA front-end vývoji
bankového riešenia
 návrh riešení a vývoj systémov elektronického
bankovníctva postavených na Java 8
a Angular 6+
 spolupráca s ICT a business analytikmi
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TECHNICKÝCH PODMIENOK
NA BEZPEČNÚ A BEZPROBLÉMOVÚ PRÁCU Z DOMU

» Home office je v súčasnej eskalujúcej pan-

démii jeden z účinných nástrojov, ako chrániť
zdravie zamestnancov a pomôcť znížiť mobilitu a kontaktovanie sa veľkých skupín ľudí. Aj
na Slovensku, na ktorom práca na diaľku doteraz nebola rozšírená, sa téma efektívneho
fungovania v režime home office dostáva do
popredia. Okrem manažérskych zručností
pri riadení tímu na diaľku si však vyžaduje
aj kooperáciu s CIO, ktorý by mal myslieť na
všetky technologické podmienky práce desiatok ľudí z domova. Prinášame odporúčania
a skúsenosti priamo z praxe:

1.

Home office manuál

Tímy vo firmách nie sú homogénne – niektoré práce sú možné aj z domu či na diaľku
(administratíva, programovanie), iné si vyžadujú fyzický prístup (servisné zásahy,
logistika), pri ďalších je to kombinácia (personálne, backoffice). Aj pri pozíciách, ktoré
prácu na HO umožňujú, však musia byť splnené základné technické podmienky – od
hardvérového vybavenia zamestnanca až po
bezpečné pripojenie k firemným systémom.
Ideálny pomer HO:office neexistuje, rovnako
neexistuje univerzálne riešenie. Do úvahy
treba brať aj osobnosti ľudí a najmä ich indi8
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viduálne možnosti a domáce zázemie. Vplyv
má aj firemná kultúra a doteraz preferovaná
forma komunikácie. Tomu všetkému treba
prispôsobiť pravidlá HO – tie sú prvým krokom, ktorý by mala firma urobiť. Zadefinovať procesy a ich formu, modelové situácie,
potenciálne problémy a ich riešenie. Vďaka
takémuto „HO manuálu“ bude každému vo
firme jasné, kde, kedy a ako má robiť. V ňom
treba zadefinovať aj technické nástroje, ktoré
má zamestnanec k dispozícii, inštruktáž k
spôsobu ich využitia a kontakt na technické
konzultácie v prípade potreby.

2.

Podpora tímových lídrov

Nastavenie HO vyžaduje výraznejšiu prácu
tímového lídra so zamestnancami ako pri
štandardnom fungovaní vo firme. V prípade
neskúsenosti s takouto formou riadenia,
ktorú sťažuje aj pandemický stav, je naozaj
veľkým prínosom odborná pomoc, či už personálneho oddelenia, alebo externého kouča.
Nie je totiž hanba nevedieť, hanba je nepriznať si to. Nastavenie HO režimu je typické
riadenie zmien čiže change management.
Dôležitá je rovnováha medzi odvážnymi nápadmi a výzvami na jednej strane a kapacitou a mentálnou rezistenciou ľudí na druhej

strane. Čo však tímoví lídri nesmú podceniť,
je najmä kontrolný mechanizmus výkonu
ľudí v HO. Existuje množstvo nástrojov, ktoré
monitorujú aktivity PC, komunikácie po sieti
a podobne, no treba si uvedomiť, že nie je ani
také dôležité, či zamestnanec pracuje, ale či
má výsledok. Znie to ako samozrejmosť, no
napriek tomu mnoho manažérov sa zameriava na aktivitu, a nie výsledok.

3.

Technické zabezpečenie

Myslieť treba tak na firemné systémy, ako aj
na technické prostriedky zamestnanca. Bežný
základ je VPN (Virtual Private Network), sieť,
ktorá umožní, aby sa zamestnanci spojili s
„firmou“. Nevyhnutnou súčasťou HO sú komunikačné nástroje: firma môže mať vlastné
alebo využívať externé služby. Ak využíva
napr. voľne dostupné, treba sa pozrieť nielen na ich funkcionalitu a robustnosť, ale aj
bezpečnosť. Tá totiž býva v snahe rýchleho
zabezpečenia funkčnosti zanedbávaná. Ak
majú zamestnanci používať vlastné IT prostriedky, treba posúdiť ich vhodnosť, a to z
pohľadu nielen technického výkonu či funkcionality, ale aj bezpečnosti. Samostatná
téma sú firemné systémy a procesy, ktoré sa
vykonávali „in office“ a tak aj boli nastavené.
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Treba sa pozrieť na ne z pohľadu „externého“
využívania. Dokonalý zamestnanec s perfektným IT vybavením nič nevyrieši, ak nebude
mať k dispozícii potrebné dáta. Typický príklad je papierová faktúra, ktorá štandardne
prišla poštou a odovzdala sa na účtovné oddelenie. Ako ju účtovníčka na HO spracuje?
Treba teda zmeniť aj procesy a systémy tak,
aby dáta boli dostupné pre HO. A nielen dostupné, ale aby boli dostupné včas, konzistentné a zmysluplné. Inak efektivita HO pôjde
prudko dole.
Stále nezabúdajme na bezpečnosť – od
technickej bezpečnosti systémov až po
ochranu údajov, a to nielen v zmysle legislatívy (typicky ochrana osobných údajov), ale aj
z pohľadu ochrany firemných aktív.

4.

Dostupný a funkčný IT support

Ak firma nemá samostatný tím, človeka na
support s firemným IT, je vhodné dedikovať
kontaktné osoby, ktoré budú zamestnancom
k dispozícii na prípadné poradenstvo a konzultácie. Typicky je to pomoc pri inštalácii zariadení v domácom prostredí, komunikačných
nástrojov, sieťového nastavenia či pripájania
na vzdialené servery. Aj v prípade, že vo firme
dedikovaná IT podpora existuje, je potrebná
zmena od podpory zamestnanca vo firme na
firemnom IT na podporu zamestnanca online, v jeho domácom prostredí a často na
jeho vlastnej technike. Zároveň treba myslieť
na to, že môže ísť aj o riešenie požiadaviek a
problémov, ktoré nie sú v správe firmy (napr.
internetové pripojenie zamestnanca). Úlohou
IT oddelenia je v maximálnej možnej miere
pomôcť firme fungovať vzdialene a vyžaduje
pripravenosť na riešenie rôznych nečakaných
a neštandardných situácií.

Prechod na paperless
office/eOffice
5.

Firmy často až po nutnosti prejsť na digitálnu
formu komunikácie zistia, koľko procesov
vo firme je závislých od fyzického kontaktu
(napríklad od prijímania pošty cez evidenciu PHM blokov až po schvaľovanie faktúr).
Samostatná téma je schvaľovanie takýchto
dokladov. Toto možno nie je primárne téma
HO, ale režim práce HO túto potrebu iniciuje.
Technických riešení na nevyhnutnú digitalizáciu dokumentov a ich tok v rámci firmy je
veľa – od triviálneho skenovania až po sofistikované systémy s automatickým rozpoznávaním textu a dát. Pri výbere nástroja je vhodné
zhodnotiť celkovú funkčnosť pre firmu – nie-

len to, aká je technická funkcionalita nástroja
alebo náklady na jeho obstaranie, ale aj čas a
náklady na implementáciu vrátane zaškolenia
zamestnancov.

6.

Nastavenie home office v praxi

Predovšetkým treba špecifikovať rozsah požiadaviek na efektívne fungovanie HO. Jeden
zo spôsobov je nechať zamestnancov alebo
tímových lídrov vyplniť jednoduchý dotazník,
z ktorého vyplynú jednotlivé potreby pre ich
prácu v HO režime. Typicky je to prístup ku
konkrétnym systémom alebo aplikáciám, dostupnosť pracovnej stanice (mnohí zamestnanci nemajú notebook) a podobne. Nie
je to však len o technických podmienkach
typu IT vybavenia, ale aj o organizačných
podmienkach, ako napríklad nevyhnutnosť
vykonávať určité aktivity fyzicky či v úzkej
súčinnosti s kolegami. Zvážiť treba aj veci, na
ktoré zamestnanec doteraz nemyslel – napr.
ako zvládne pripojenie jeho domáca Wi-Fi, ak
sa na ňu pripoja všetci členovia domácnosti.
Nehovoriac o tom, že niektorí nemusia mať
doma dostatočný signál, ba ani zavedený
internet. Až na základe takéhoto presného
zmapovania potom možno urobiť „template“
pre jednotlivé pozície a zjednodušiť tak manažment nasadenia HO.

7.

Audit a návrh opatrení

Inštitút HO a jeho zavedenie je výborná
príležitosť na audit firemných procesov a
systémov. V rámci change managementu
dáva priestor na jednoduchšiu zmenu. Ľudia
sa totiž prirodzene bránia zmenám – to je
fakt, nie výčitka. Naopak, inštitút HO a zmena
práce (v snahe ochrániť si vlastné zdravie)
zmenu pýta. To je obrovská šanca pre každú
firmu, zrevidovať stav svojho vybavenia, ale
aj fungovania a efektivity práce. Výhodné
je, že dnes už netreba všetko zabezpečovať vo vlastnej réžii vďaka konceptu „as a
service“, ktorý poskytujú aj slovenské IT
firmy. Ako službu možno zabezpečiť správu
a monitoring IT prostredia, zálohovanie či
tlač, ale aj bezpečnosť, legislatívnu podporu a, samozrejme, konzultácie a poradenstvo na mieru. Špeciálne bezpečnosť,
ktorá je organizačne aj odborne náročná a
pre mnohé firmy presahuje možnosti ich interných kapacít, sa dá efektívne riešiť práve
týmto spôsobom.

POZOR NA
BEZPEČNOSŤ
Intenzívny prechod do digitálneho
prostredia, online komunikácia a
práca na diaľku – to všetko zvyšuje
nároky na kybernetickú bezpečnosť.
Na čo by sa mali firmy v záujme maximálnej bezpečnosti zamerať?

R

ansomvéroví útočníci pritvrdzujú pridaním kódov, ktoré dokážu vašu ochranu
zmiasť. Preto je životne dôležité nasadiť
bezpečnostné mechanizmy, monitoring
a nástroje na reakciu pre všetky koncové
body, siete a systémy a inštalovať aktualizácie hneď po ich uvoľnení. Zraniteľnejší je
aj cloud. Tak ako sa stáva zložitejším a flexibilnejším, rastie riziko chýb jeho prevádzkovateľa, najmä nesprávnej konfigurácie.
Používateľom verejných cloudov pomôžu
služby s API, ktoré dokážu automatizovane
kontrolovať a vyhodnocovať aktivity, ako
je práca s citlivými dátami, pokusy o nepovolený prístup či chybné nastavenia. S
digitálnou transformáciou pribudnú aj pokusy o prekonanie strojového učenia. Kyberzločinci vedia narušiť detekčné modely
využívajúce machine learning a zároveň
využívajú strojové učenie na generovanie
presvedčivého falošného obsahu na útoky
postavené na sociálnom inžinierstve. Ako
ich zneškodniť? Viacvrstvovým prístupom
- kombináciou ľudských lovcov hrozieb a
technológií, ako je hlboké učenie. Ďalšie riziko sú útoky na IoT, keď sú smart zariadenia zneužité ako vstupný bod pri útoku na
iné zariadenia v sieti. Pomoc je jednoduchá
– skompletizovať zoznam všetkých zariadení IoT a pravidelne ich zabezpečovať a
aktualizovať. Myslite aj na Perimeter Protection, teda ochranu oddelenia lokálnej
siete od verejnej. Pri firewalloch, ktoré sa
využívajú ako vstupné brány na nadväzovanie spojení VPN, od dodávateľa žiadajte
Next Generation Firewalls, ktoré pokrývajú
viaceré bezpečnostné funkcionality.
» JAN BÖJTÖS,
cyber security expert a riaditeľ
segmentu Technologické riešenia
a služby v spoločnosti
DATALAN

KOMPETENČNÉ CENTRUM
DATALAN

» RASTISLAV KOUTENSKÝ,
technický riaditeľ a CIO, DATALAN

PRÍLOHA
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ZEFEKTÍVNITE SI
NEDOBROVOĽNÝ
HOME OFFICE

VYSKÚŠAJTE NAJLEPŠIE NÁSTROJE NA PRÁCU Z DOMU

» Zatváranie podnikov, coworkingových cen-

tier alebo kaviarní, ktoré podnikateľom doteraz
poskytovali útočisko a pokoj na prácu, postavilo pracujúcich pred nútený home office. Vyskúšajte programy a nástroje, ktoré umožnia
bezproblémové fungovanie z domu a ešte vašu
prácu zefektívnia.

Komunikujte efektívnejšie
bez ohľadu na vzdialenosť
Najprv sa v tíme dohovorte, aké programy
chcete na komunikáciu používať. Keď zavediete
četovací kanál, ale polovica firmy bude ďalej posielať e-maily, komunikáciu si neuľahčíte.

1. Rýchle četovanie
Jeden z najobľúbenejších četovacích programov na firemné účely je Slack. Má hravé a in
tuitívne rozhranie a ponúka i bezplatný variant.
Ten je ochudobnený o aplikácie, skupinové
konferenčné hovory a predovšetkým zobrazuje
iba obmedzené množstvo správ, takže staršie
konverzácie po niekoľkých dňoch až týždňoch
už nevyhľadáte. V Slacku





si vytvoríte uzavreté skupiny k jednotlivým
projektom,
môžete volať s jedným kolegom
a nastavíte si svoj aktuálny status, takže každý
okamžite vidí, či ste práve na obede, dávate
si pauzu na dorobenie úloh s deťmi alebo voláte so zákazníkom.

Ďalší ľahko skrotiteľný četovací nástroj je
Hangout od Googlu. Jeho výhodou je úplné
ukladanie histórie a jednoduché volanie i väčšej skupine. Google navyše do júla sprístup10
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nil bezplatne úplnú verziu, aby pracujúcim z
domu pomohol.
Tímové četovanie umožňuje i Microsoft
Teams. Výber a porovnávanie programov vám
zaberie veľa hodín času, hoci všetky spomínané
programy ponúkajú veľmi podobné služby a
všetky majú vo svojich referenciách špičkové
firmy. Preto sa ideálne spýtajte na skúsenosti
podobne veľké spriatelené firmy alebo kolegov
z odboru.









2. Konferenčné hovory

Cez Hangout Meet





si zavoláte s celým tímom naraz,
môžete zdieľať všetkým zúčastneným svoju
obrazovku, čo sa hodí napríklad na firemné
prezentácie alebo vyučovanie na diaľku,
a prizvete i tých, ktorí účet na Google nemajú,
stačí im zaslať odkaz.

Bezplatne, ale s obmedzením fungujú i ďalšie
služby umožňujúce videohovory:

Zoom (bezplatná verzia je obmedzená na 40
minút hovoru).

Pri prechode na schôdzky online sa dohovorte
na dodržovaní jednotných pravidiel:



Hromadné čety a videohovory ponúkajú
Facebook Messenger aj WhatsApp. Tie však
vyžadujú prepojenie cez osobné profily, ktoré
nemá vytvorené každý a zamestnanci nemusia byť naklonení ich využívaniu na pracovné
účely. Predtým často používaný Skype teraz
zľahka ustupuje konferenčným hovorom cez
službu Google Hangout Meet. Na rozdiel od
Skypu, kde sa musíte do služby registrovať,
máte väčšinou už účet na Google vytvorený, a
pokiaľ nie, zvládnete to zadarmo za pár minút
a automaticky so zaregistrovaním získate
priestor v cloude na Google Disku.

Wherby (v platenej verzii môžete videokonferenciu aj nakrúcať),





Na začiatku sa uistite, že sa všetci dobre počujú.
Neprekrikujte sa, hovorí vždy len jeden.
Pokiaľ to rýchlosť internetového pripojenia
umožňuje, majte všetci zapnuté kamery.
Tým aspoň čiastočne sprostredkujete neverbálnu zložku komunikácie.
Tí, ktorí práve nehovoria, majú vypnutý mikrofón, aby nerušili okolitými ruchmi zo svojej
domácej kancelárie.
Rovnako ako pri bežných schôdzkach nezabudnite z videokonferencie urobiť zápis a
naplánovať ďalšie kroky, ak je to nevyhnutné.

Konferenčné hovory umožňuje aj platená
verzia Slacku alebo zmienený Microsoft Teams.

Nástroje na efektívne
riadenie projektov
Starostlivé rozplánovanie workflow (objemu a
nadväznosti práce na konkrétny deň) je v home
office ešte dôležitejšie než obvykle. Tým, že sa
celý deň s kolegami nevidíte, sa ľahko zbavíte
výčitiek za neskôr odovzdanú prácu. Navyše
v domácom prostredí je výrazne viac lákadiel,
ktoré odvádzajú pozornosť od práce.
Vďaka programu na sledovanie práce všetci
v tíme vedia, do čoho sa majú momentálne
pustiť, v akom stave sa projekty nachádzajú a

HOME OFFICE

kto má zodpovednosť za vypísané úlohy. Jedna
z najobľúbenejších webových a mobilných
aplikácií na riadenie práce je Asana. V nej


vytvoríte vlastné projekty i tímy,



každý pracovník vidí svoj rozvrh práce,





priraďujete k úlohám podúlohy, pridávate
prílohy a vidíte história úloh,
úlohy prideľujete konkrétnym ľuďom i s personalizovanými štítkami.

Do 15 ľudí v tíme je Asana zadarmo, hoci nemá
sprístupnené všetky funkcie. Ďalšie podobné
služby na riadenie práce:


nástenkové Trello,



Asane podobný Base Camp

Freelo (český produkt s aktívnou zákazníckou
podporou).




V Asane môžete stav zákazky i vizualizovať, takže na prvý pohľad spoznáte, v akej fáze sa projekt nachádza.



Cez Miro usporiadate plnohodnotný brainstorming, nech už sú členovia vášho tímu kdekoľvek.



Slack i Hangout majú mobilnú aplikáciu. Ste teda pre kolegov stále na príjme.

Meranie odpracovaného času
Domáce prostredie vyžaduje pevnejší režim a
väčšiu morálku na splnenie všetkých úloh. Pokiaľ chcete sebe alebo svojim zamestnancom
pomôcť so sledovaním času, zaveďte do pracovnej rutiny sledovanie odpracovaného času.
Vďaka tomu získate prehľad, koľko času sa
na projektoch reálne odpracovalo. Sledovanie
času vám uľahčí odhadovanie dĺžky trvania
nadväzujúcich prác aj lepšiu fakturáciu. Aby
prechod na meranie odpracovaného času vo
firme dobre fungoval, vysvetlite citlivo zamestnancom, že nejde o narušovanie ich súkromia.
Sledovanie odpracovaného času počas krízy (i
mimo nej) udržuje firmu v efektívnom chode.
Obľúbený je napríklad bezplatný Toggle.
Vďaka nemu





na jediné kliknutie meriate odpracovaný čas,
priraďujete odpracované minúty alebo hodiny ku konkrétnym projektom alebo klientom,
zostavujete prehľadné reporty svojej práce.

V Toggle si vytvoríte sériu vlastných štítkov.
Tie odlíšia napríklad čas na prípravu projektu,
schôdzky alebo prácu nad projektom.
Odpracovaný čas sledujú aj ďalšie programy:





Odoo,
TMetric (s prehľadným pracovným timelinom na každý deň),
Costlocker.

Virtuálne nástenky
Vo firme ste možno boli zvyknutí na kreslenie
po inteligentných stenách, tabuliach alebo
flipchartoch. Takú vymoženosť však málokto
doma má. Preto k slovu prichádzajú online alternatívy.

PRÍLOHA
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V týchto programoch


načrtnete schémy,



nakreslíte myšlienkové mapy



alebo vytvoríte nástenku s lepivými papierikmi post-it.

Keď vytváranie týchto schém skombinujete
so živým prenosom cez zdieľanú obrazovku,
priblížite sa skutočnej porade pred firemnou
tabuľou. Programy na vytváranie virtuálnych
násteniek: Miro, Mural, Figma.

Vzdelávanie na home office
Veľa podnikateľov i firiem využíva spomalenie
chodu obchodu na vybrúsenie schopností a
doplňovanie know-how.

1. Online kurzy
Na internete hromadné online kurzy nájdete
pod označením MOOC (z anglického massive
open online course). Často majú neobmedzený
počet účastníkov a skladajú sa z výučbových
videí, online testov a cvičení.
Poskytujú ich univerzity, odborné inštitúcie alebo veľké firmy a dobrá správa je, že do

väčšiny z nich sa prihlásite zadarmo, stačí sa
zaregistrovať. Odborné online kurzy združujú
na lepšiu prehľadnosť servery zamerané na
vzdelávanie, napríklad Coursera, edX alebo
Class Central.

sa, či vaše pohybové štúdio neprešlo na online
výučbu. Niektoré športové centrá sa tak snažia
získať aspoň minimálny príjem na preklenutie
doby núteného zavretia. Na internete objavíte
bezplatné videá na každodenné cvičenie:

Ďalšiu alternatívu k domácemu vzdelávaniu
prinášajú špecializované YouTube kanály, ako
napr. IT Academy.



4-minútová tabata na ranné rozhýbanie,



cvičenia na rozhýbanie celého tela,



polhodinové kardio.

2. Vzdelávanie do uší

Bezplatný mesačný kurz v češtine vypustili do
sveta tréneri z FitFab.

Pokiaľ viac než videá obľubujete audio vzdelávanie, zaobstarajte si cez českú Audiotéku
odbornú alebo populárno-naučnú knihu čítanú
profesionálnymi hercami. Vzdelávať sa môžete
i bezplatne cez podcasty svojich obľúbených
firiem alebo si doplňte znalosti pri krátkych
audiozáznamoch z TEDx Talks.

Na posilnenie psychickej pohody odporúčajú odborníci každodenné prechádzky v prírode. No ak nemáte v blízkosti les, parky sa vám
zdajú príliš preľudnené alebo ste v karanténe,
zaraďte do svojej pracovnej rutiny i pravidelné
meditačné relaxovanie. Healthline zostavilo
zoznam najlepších aplikácií na meditáciu.

Zachovanie psychickej pohody
pri práci z domu

Ďalšiu alternatívu na odreagovanie ponúkajú

Nezvyčajná situácia, v ktorej nikto nedokáže
odhadovať ďalší vývoj, prináša psychický nátlak
na celú spoločnosť. Preto nezabúdajte ani na
relaxáciu, koníčky a fyzické cvičenie. Ak ste doteraz cvičili iba pod dohľadom trénerov, pozrite



virtuálne prehliadky svetových múzeí



alebo živé vysielanie divadiel.

Rady na zvládanie home office spísali i velikáni
ako Google, Slack či Facebook.
» ZDROJ: MONEY.CZ

EXTRA COVID VÝDAVKY DO IT NA PRÁCU Z DOMU
» Deväť z desiatich IT manažérov presunulo

v čase pandémie svojich zamestnancov na
prácu z domu. Tento trend tu pravdepodobne zostane aj v budúcnosti, i keď výdavky
na bezpečnú prácu na diaľku stoja firmy nemalé prostriedky. Až 80 % IT lídrov má však
pre súčasný stav obavy o duševné zdravie
členov svojho tímu. Tieto zistenia vyplynuli z
výsledkov prieskumu Harvey Nash/ KPMG CIO
survey 2020.
Približne 12,7 miliardy eur týždenne navyše
oproti štandardným výdavkom minuli firmy
vo svete na informačno-komunikačné technológie, aby umožnili svojim zamestnancom
bezpečnú prácu z domu počas pandémie
COVID-19. Je to historicky jeden z najväčších
nárastov investícií do oblasti technológií. Svetoví IT lídri skonštatovali, že tie prostriedky,
ktoré tento rok dostali v rozpočtoch navyše,
minuli za tri mesiace globálnej koronakrízy.
Takmer dve tretiny respondentov uviedli,
že pandémia COVID-19 natrvalo zvýšila vplyv
technologických lídrov. Napriek tomu už dva
roky za sebou klesá počet manažérov zodpovedných za IT v predstavenstvách firiem. Aktuálne má svoje miesto v najvyššom orgáne
spoločností iba 61 % riaditeľov pre IT (tzv.
12
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CIOs). Bez zmeny oproti roku 2019 je aj podiel žien na riadiacich pozíciách v IT. Aktuálne
je to len o málo viac ako jedna z desiatich –
konkrétne 11 %.
Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu
CIO Survey až 86 % IT manažérov vo svete
presunulo značnú časť svojich zamestnancov na prácu na diaľku. Tento trend tu veľmi
pravdepodobne ostane aj po pandémii. Dvaja
z piatich opýtaných IT lídrov totiž očakávajú,
že viac ako polovica ich zamestnancov bude
pracovať z domu aj v budúcnosti. Z dôvodu
absencie denného kontaktu až 70 % vedúcich
pracovníkov v oblasti IT zintenzívnilo spoluprácu medzi obchodnými a technologickými
tímami.
Spôsob a miesto výkonu práce je aktuálne
jedným z piatich najdôležitejších faktorov,
ktoré rozhodujú o tom, ktorá firma pritiahne
pozornosť a udrží si kľúčové technologické talenty počas a po pandémii. Manažéri tak budú
musieť prehodnotiť, ako zaujať potenciálnych
zamestnancov vo svete, kde fyzické miesto
práce už nie je benefitom.
Štúdia CIO Survey je najväčším prieskumom
medzi IT manažérmi na svete z hľadiska počtu
respondentov: V roku 2020 jeho už 22.vydanie

zrealizovali spoločnosti Harvey Nash a KPMG
na vzorke 4 200 respondentov. Zber dát prebehol v dvoch fázach – prvá sa uskutočnila
pred pandémiou COVID-19 (so začiatkom v
decemberi 2019) a druhá počas pandémie
(jún-august 2020) v 83 krajinách sveta. Viac
informácií o prieskume a jeho kompletné
výsledky nájdete na www.hnkpmgciosurvey.com
» ZDROJ: KPMG
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PRÁCA Z DOMU
NIE JE PRE KAŽDÉHO
» Aj keď home office patril v minulosti k naj-

žiadanejším benefitom, práca z domu každému nevyhovuje. Ľudia sa jednoducho v
domácom prostredí ťažko na prácu sústredia.
Doma na človeka pôsobí oveľa viac rušivých
faktorov, ako keby bol v kancelárii. Či už sú to
domáce práce, ktoré treba urobiť, deti, ktoré
vyžadujú pozornosť, alebo partner, ktorý tiež
pracuje z domu. Sústrediť sa potom na plnenie zadaných úloh je veľmi ťažké. Práca z
domu navyše zvádza k prokrastinácii. Ľudia
si radi dočítajú rozčítanú knižku alebo dopozerajú obľúbený seriál. Pracovné úlohy sa
potom hromadia, ľudia ich nestíhajú plniť, sú
v strese, robia chyby a ich pracovné výsledky
sa rapídne zhoršujú.
Podľa prieskumu dvom pätinám ľudí, ktorí
pracujú z domu, chýba pravidelný kontakt
s kolegami. Tí, ktorí boli zvyknutí chodiť
niekoľko rokov do kancelárie, sa môžu cítiť
frustrovaní. Chýba im bežný kontakt s ľuďmi,
či už ide o komunikáciu s kolegami, alebo napríklad len to, že sa s ľuďmi stretávajú cestou
do práce. Ak navyše ľudia žijúci sami a teraz
pracujúci z domu nemusia s nikým prehovoriť
celé dni. To má, samozrejme, obrovský vplyv
na psychiku. Niekomu takisto môže chýbať
slovné hodnotenie ich práce, pracovná náplň
im môže začať pripadať zbytočná, strácajú
motiváciu a môže u nich dôjsť k syndrómu
vyhorenia. Aj aktívni, motivovaní a technicky
založení mladí ľudia pri home office strácajú
pozornosť a systematickosť v plnení svojich
pracovných cieľov.

Home office môže mať aj neblahý vplyv na
zdravie. Ľuďom totiž pre prácu z domu odpadol prirodzený pohyb - mnohí z nich chodili do
práce pešo alebo jazdili na bicykli. Málokto navyše doma sedí na kancelárskej stoličke za pracovným stolom. Určite sa preto oplatí venovať
trochu času úprave pracovného kútika, zaobstarať balančnú podložku ako podporu správneho
vzpriameného sedu alebo rovno gymball, ktorý
dobre poslúži nielen miesto stoličky, ale aj pri
relaxácii a naťahovacích cvikoch. Zároveň odporúčam pracovať skôr pri jedálenskom stole,
kde je chrbtica v sedu vzpriamená, a nevyužívať
konferenčný stolík v obývačke, kde je chrbtica,
naopak, veľmi neprirodzene a dlhodobo ohnutá.
Minimálne každú hodinu treba vstať, prejsť sa po
byte a venovať sa krátkemu pretiahnutiu - akýkoľvek pohyb vo vzpriamenej polohe sa počíta a
pôsobí preventívne proti bolestiam chrbta.
Firmy vďaka neprítomnosti zamestnancov
ušetria mesačne desaťtisíce, zamestnancom,
naopak, náklady rastú. S prítomnosťou zamestnancov vo firme je spojené množstvo nákladov, ktoré firmám zavedením home office
odpadli. Najviac firmy ušetria na cestovných
nákladoch, za používanie tlačiarní, na občerstvení pre zamestnancov alebo za energie. A
v neposlednom rade z dlhodobého hľadiska
aj za prenájom kancelárií. Na druhej strane zamestnancom náklady rastú. Najväčšie položky
sú spravidla zvýšená spotreba energií, platby za
rýchlejšie internetové pripojenie alebo náklady
spojené s vybavením domácej kancelárie.
» ZDROJ: ADVANTAGE CONSULTING

5 tipov, ako zvládnuť
prácu Z DOMU

Pyžamo dole
Pracovať z gauča a v pyžame je určite možné,
ale na efektivite práce to nepridá. Keď sa oblečiete rovnako, ako keby ste išli do práce, nastavíte svoju myseľ tak, že bude lepšie pripravená
na plnenie pracovných úloh.

Organizujte videokonferencie
Osobný kontakt sa dá nahradiť prostredníctvom videohovorov – z hlasu navyše možno
cítiť emócie, na ktoré sa dá hneď reagovať a
udržať tak pracovný tím dlhšie motivovaný.

Dajte si pauzu
Niektorí ľudia sa do práce ponoria natoľko, že
pracujú bez prestávky aj niekoľko hodín. Po
čase však dôjde k prepracovanieu čo má v konečnom dôsledku vplyv na pracovný výkon i
zdravie. Dávajte si pravidelné pauzy na obed
aj na pretiahnutie.

Urobte si harmonogram
V domácom prostredí má veľa ľudí tendenciu
prácu odkladať, tá sa potom kopí a plnenie
pracovných úloh začína byť nezvládnuteľné.
Urobte si na každý deň harmonogram vecí,
ktoré chcete stihnúť.

Choďte von
Sedieť hodiny pri počítači v uzavretej miestnosti je vyčerpávajúce a pobyt na čerstvom
vzduchu je príjemná vzpruha, navyše je zdraviu prospešný. Zájdite si, ak je to možné, každý
deň aspoň na dvadsaťminútovú prechádzku.
PRÍLOHA
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