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Souhrn problematiky

Bertelsmannova nadace (www.bertelsmann-stiftung.de) se v rámci projektu „Firemní svět práce v době digitalizace“
už několik let zabývá nejrůznějšími aspekty budoucnosti práce. Zaměřuje se zejména na sledování dopadů vývoje na
organizaci práce jako takovou a na pracovníky. Postupující technizace v posledních letech (nikoli tedy teprve
od vypuknutí koronakrize) umožňuje stále více pracujícím lidem vykonávat svou činnost mobilně, tzn. na
místě nebo v čase, které si sami zvolí. Důsledkem toho je, že nabídka nových míst práce je dnes už tak rozmanitá,
jak rozličné jsou potřeby pracujících osob. A nejedná se při tom pouze o nabídky kancelářských prostor, ale i o
sdílené tvůrčí dílny, nebo pracovní plochy v poloveřejných prostorách, např. v kavárnách, saloncích, nebo dokonce o
nabídky prostor k práci v nákupních centrech. Nejvýraznější podobou sdíleného pracovního prostoru jsou
však coworkingová centra. Coworkingové centrum je třeba chápat jako místo, na kterém se scházejí
lidé, aby tu společně pracovali, aniž by při tom museli bezpodmínečně spolupracovat.

Fenomén coworkingu dnes už ke světovým metropolím neodmyslitelně patří a vliv těchto nových míst práce je dnes
už tak konkrétní, že mění navyklou strukturu nemovitostí ve velkých městech a vnáší do ní nový řád. V německých
velkoměstech lze pozorovat zvýšený nárůst počtu coworkingových center a jiných nejrůznějších podob nabídek
sdíleného pracovního prostoru pro lidi, kteří na určitou dobu nebo i dlouhodobě hledají inspirativní pracoviště mimo
své čtyři zdi doma nebo v podniku.

Autoři  si  proto  položili  otázku,  zda  a  v  jaké  podobě  je  tento  způsob  „samostatné  práce  pospolu“
přenositelný i  do venkovských oblastí.  V této trendové studii  lze najít  celou řadu příkladů takovýchto
nových míst práce na venkově. Do jaké míry se však odlišují typy jejich uživatelů a uživatelek, jejich obchodní
modely nebo pohnutky k zakládání coworkingového prostoru na venkově?

Pomocí těchto nových nabídek by se mohlo – dle interpretace výsledků interview prováděných autory v rámci
trendové studie - do určité míry zastavit vylidňování menších městeček a vesnic v důsledku odchodu
pracovních sil do velkých měst a venkovské a dříve strukturně slabé regiony by se mohly přistěhováním
nových rodin a znovuoživením infrastruktury dokonce posílit. To by bylo především myslitelné dokonce i tam,
kde má oblast pro svůj venkovský ráz a své odloučení vlastnosti, které dosud poukazovaly spíše na hospodářsky
slabý region. Díky práci odehrávající se na venkově by se tato nevýhoda lokality proměnila v její výhodu.
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