
T
ermínyvámšlapounapaty.Už jenho-
dinuamusíteodevzdathotovoupráci.
Jenženeanesesoustředit.Kolempo-
řádněcošustí, kolegavedlehlasitě te-
lefonujeanaplošeblikátucete-mailů.
O to hůř se koncentruje v dnes tak
populárních open space prostorech.

Jenžepokudhodlámebýt produktivní, je třeba
soustředit se pořádně na jednu věc.Multitasking
zkrátkaneumíme.Jakalenato?Vkaždémpracov-
nímprostředí senajdenějaký rušivýelement. Jak
takovýmnechtěnýmpodnětům zabránit?

Práce pro extroverty
Charakterizovali byste se jako extroverti? Pak
byste potíže s okolním šumem mít neměli, ba
naopak.ExtrovertytotižpodlePetraLudwiga,au-
tora knihyKonec prokrastinace, hluk stimuluje.
Proto je pro ně ideální práce ve velkých společ-
nýchprostorech, aťuž je to jednavelkákancelář,
kavárna nebo třeba vlak. Čím větší ruch okolo,
tímvíc seextrovertponořídodanéčinnosti anic
jej neodtrhne.
Introvert ale bude v sebemenším hluku trpět.

Takovému člověku nejvíce vyhovuje absolutní
ticho a žádné okolní podněty. Ideálním řešením
byproněj bylo zavřít sedomaléklidnékanceláře.
Tomualesoučasnétrendynepřejíaprácizdomova
nepovoluje každý zaměstnavatel. Co pak?
SpolečnostU1, která sezabývávytvářenímkan-

celářskýchprostor, se snažíhledatvariabilní řeše-
ní. „Není možné poskládat open space jako králí-
kárnu. Každý výrobek musí být určený pro daný
druh práce,“ vysvětluje spoluzakladatel firmy Ja-
romír Popek. Jejich kancelářský nábytek z řady
Only1 je variabilní a umožňuje každému zaměst-
nanci, aby si pracovnímísto sámuzpůsobil.Mezi
jednotlivá pracovnímísta na dlouhém stole se dá
nenápadnápřepážkaaproblém jevyřešen. Je leh-
ká,nainstalovat ji zvládnekaždýahlukzběžného
hovoru zmírní. Lze ji posouvat, tak aby kolegové
vedleneustáleneviděli, cozrovnaděláte. Ivevelké
hale takmůževzniknout alespoňmalé soukromí.
Prostor pro vlastní nastavení pracovního pro-

středí dávají svým zaměstnancům také v inter-
netové společnosti Seznam.cz. „Pořídili jsme jim
elektrické polohovací stoly, které umožňují, aby
si v danýmoment vybrali, zda chtějí u práce stát,
nebo sedět,“ uvádí personální ředitelka Seznamu
Helena Kuklíková.

Dopráce se šnekem
„Naněkterýchodděleníchtakézačínají řešitseda-
voupráci po svém.Oblíbenými se stávají chodící
schůzky, při nichž si nejčastěji šéf se svým pod-
řízeným vyjdou na procházku. Během chůze na
čerstvém vzduchu proberou všechno potřebné
a ještěseutohoprotáhnou,“doplňujeKuklíková.
PodleLudwiga jenejvíceubíjející dělat celýden

totéž. Sedět hodiny na stejném místě efektivitě
práce nikterak neprospěje. Ideální je sebrat se po
hodině snažení a jít se pět minut provětrat. Obe-
jít blok nebo si dojít pro kávu a znovu se pustit

NA EFEKTIVITU PRÁCE
MÁ PROSTŘEDÍ ZNAČNÝ VLIV
HLUK V OPEN SPACE KANCELÁŘÍCH EXTROVERTY STIMULUJE K LEPŠÍM
VÝKONŮM, INTROVERTI NAOPAK V SEBEMENŠÍM HLUKU TRPÍ.

Barbora Loudová
barbora.loudova@economia.cz

do plnění úkolů. V Seznamu šli ještě dál. Aby se
zaměstnanci zbavili stresu,mohou si s sebou do
práce přivést svého zvířecího mazlíčka. V sídle
společnosti tedy potkáte třeba kočku, nebo do-
konce i pavouka či šneka. Nejčastější ale bývají
samozřejměpsi. Jen si představte,mátenervyna
pochodu,alemístotoho,abysteserozčilovali, vez-
metesvéhočtyřnohéhospolečníkanaprocházku.
„Je uklidňujícímít ho vedle sebepři práci. Když si
potřebuji vyčistit hlavu, zajdu snímnapětminut
na vzduch,“ potvrzuje Pavel Pacák ze Seznamu,
který si svého zlatého retrívra Bada bere do kan-
celáře alespoň třikrát týdně.

Ani kytičku
Důležité je taképrotřídit si věci, které ležínapra-
covnímstole.PodleLudwiga jeméněvíceažádné
hradbyzpapírůbyunějneprošly. „Mámrád,když
přijdu a na stolemámnotebook a jenom ty věci,
s kterými zrovna pracuji,“ vysvětluje a dodává,
že čím méně věcí kolem sebe máme, tím méně
rozptýlení námhrozí.
Onsámbysenevázal aninakonkrétnípracovní

místo.Doporučuje sedětkaždýdenu jinéhostolu.
Copakale sosobnímivěcmi?Pohledna fotografie

z rodinné dovolené připomíná příjemné chvilky
auvolní odpřebytečnéhostresu. Pracovnímorál-
ce to ale nepřidá, míní Ludwig. „Chápu, že někte-
ří lidé mají potřebu se hnízdit, přinesou si jeden
obrázek, druhý a najednou jich tam mají deset.
A k tomu oblíbené plyšáky amají pracovnímísto
celé obložené. Toale kproduktivitěnevede,“ říká.
Produktivitěpodleněhonaopakprospěje změna,
která zamezí stereotypu.
Jenže co třeba takováúčetní, ta se při práci bez

fůry dokumentů prostě neobejde. Pro nějaký ša-
nonmusí sáhnoutkaždouchvíli. Buď jemávšude
okolo,nebomusívstáta jítknějakémuregálu.Ani
jedno jí k soustředění nepomůže. Problémem se
zabývali i v U1. Na jejich paraván mezi jednotli-
vými pracovními místy se dá pověsit box, který
unese až padesát kilo. Stačí sáhnout před sebe
a úřednicemá, co potřebuje.
A jak se bude pracovní prostředí vyvíjet do bu-

doucna?„Obecnýtrendvedekvětší svoboděvprá-
ci. Ne k anarchii. Ale člověk si bude moct vybrat,
jestlibudepracovattřebavefiremníkavárně,nebo
v klidu zasedačky. A když odvede výsledek, jaký
má, takšéfůmnebudevadit, jestli pracuje zkavár-
ny, vlaku nebo z domova,“ uzavírá Ludwig.

S kamarádem
za zády
V Seznamu se
zaměstnanci
mohou zbavit
stresu i tím,
že s nimi je na
pracovišti jejich
domácí zvíře.
Foto: Seznam


