
Budoucnost (vzdálené) práce po Covid-19 

Online workshop  

19. listopadu 2021, 9:30–15:00 CET 

 

„ Budoucnost (vzdálené) práce po Covid-19.  

Úvahy o výzvách a možnostech spojených s prací na dálku“  

19. listopadu 2021, 9.30 – 15.00 hod     

V průběhu posledního roku a půl se ve světě práce vyvinul vztah lásky a nenávisti k pojmu 
teleworking a obecněji práci na dálku. Když se prach povinné práce na dálku začíná usazovat, 
je načase a vhodné provést střízlivější a introspektivnější posouzení příslibů, nebezpečí a 
potenciálu práce na dálku v postpandemickém světě. 

Konference se zabývala současnými výzvami a příležitostmi a budoucími regulačními a 
politickými trajektoriemi, vyplývajícími z praxe práce na dálku, zkoumáním řady otázek 
týkajících se:  

1. Teleworking a práce na dálku během pandemie i mimo ni; 

2. Regulace teleworkingu a práce na dálku pro důstojnou práci;  

3. Odbory a práce na dálku;  

4. Práce na dálku a budoucnost práce.  

Program 

9:30 – 10:30 Sekce 1 – Práce na dálku a práce na dálku během pandemie i mimo ni  

• Předseda: Nicola Countouris , ředitelka výzkumného oddělení ETUI  
• Vystoupili: Uma Rani , hlavní ekonom ILO; Abi Adams , docent a hlavní vědecký 

pracovník, University of Oxford; Kalina Arabajeva , výzkumná pracovnice ETUI a Paula 
Franklin , vedoucí výzkumná pracovnice ETUI      

10:45 – 11:45 Sekce 2 – Regulace práce na dálku a práce na dálku pro slušnou práci  

• Předseda: NN 

• Řečníci: Aude Cefaliello , výzkumník ETUI, Silvia Rainone , výzkumný pracovník 
ETUI, Ugljesa Grusic , docentka Právnické fakulty UCL      

• Sezení otázek a odpovědí 

12:00 – 13:00 Sekce 3 – Odbory a práce na dálku  

• Předsedkyně: Aline Hoffmann , vedoucí oddělení „Europeizace průmyslových vztahů“ 
ETUI   

• Vystoupili: Juliane Bir , vedoucí „Odborové politiky“ ETUC, Bruno Demaître , poradce 
pro politiku EPR, industriAll European Trade Union, Kurt Vandaele , vedoucí výzkumný 
pracovník ETUI     



 14:00-15:00 Sekce 4 – Práce na dálku a budoucnost práce  

• Předseda: NN, TBC 

• Řečníci: Valerio De Stefano , profesor pracovního práva, KU Leuven, Janine Berg , 
hlavní ekonom v oblasti inkluzivních trhů práce, pracovních vztahů a pracovních 
podmínek (INWORK) ILO, Hamid Ekbia , profesor informatiky, mezinárodních studií a 
kognitivní vědy a Ředitel Centra pro výzkum zprostředkované interakce (CROMI) na 
Indiana University    

Proběhla široká výměna názorů a komentářů k výhodám a nevýhodám práce na dálku stejně 
jako i k rizikům zajištění BOZP v domácích podmínkách ale i k rizikům globálního světa 
v zaměstnávání domácích pracovníků napříč státy i kontinenty a jeho tlak na pracovní 
podmínky vč. mzdových. 

Velkou výzvou zůstává nedostatečná legislativa na evropské ale zejm. na národní úrovni. 

Prioritami ETUC jsou: 

1. Dobrovolnost na straně zaměstnanců 
2. Spravedlivé odměňování a podmínky zaměstnanců 
3. Finanční podpora práce na dálku 
4. Konec invazivního dohledu soukromí 
5. Work life balance vč. práva na odpojení 
6. BOZP 

Prezentace k jednotlivým vystoupením budou následovat. 

V Nových Jirnech 19. listopadu 2021 

Zapsala Šárka Vojíková 

 

 

 

  
  

  
 

 


