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Coworkingové prostory jsou sdílené, obvykle otevřené nebo polootevřené kancelářské 
prostředí, které podporují flexibilní uspořádání práce. Rané coworkingové prostory 
navštěvovali převážně živnostníci a další osoby, které se věnovaly jedné z flexibilních 
forem zaměstnání. S popularizací coworkingového modelu po roce 2010 se tento 
model stal zajímavým pro firemní klienty a jejich týmy distribuovaných pracovníků.

Je známo, že coworkingové prostory zvyšují produktivitu, zvyšují kreativitu, umožňují 
jednotlivcům větší flexibilitu a rozšiřují možnosti vytváření sítí. Díky otevřenému nebo 
polootevřený designu pracovního prostoru doprovázeného obecně širokou škálou 
zprostředkovacích mechanismů mají coworkingová prostředí tendenci urychlovat 
možnost formálních i neformálních setkání běžných uživatelů. Aktivní zprostředkování 
člověka navíc pozitivně přispívá k blahobytu jednotlivců a pomáhá jim vyvážit si 
povinnosti v pracovním a soukromém životě.

Kromě toho z pohledu širší perspektivy mohou mít coworkingové prostory významný 
vliv na místní ekonomiky, protože mají tendenci podporovat malé podniky, vytvářet 
síť pro společnou spotřebu, udržovat v této oblasti vysoce profilované a kvalifikované 
talenty a otevírat přístup k podnikání zdrojům, které jsou přístupné tak pro uživatele, 
jakož i pro místní obyvatelstvo (Kwiatowski, 2012; Gordan, 2018).

Následující zpráva bude sdílet několik obecných poznatků o tom, proč jsou coworkingové 
prostory nezbytné pro místní ekonomiky a jednotlivé zúčastněné strany a proč je třeba 
je podporovat prostřednictvím vybraných politických mechanismů. Hlavním cílem 
následujících stránek je vytvořit argument, proč by místní a regionální tvůrci politiky měli 
brát v úvahu různé nástroje a přístupy ke zvýšení budoucího růstu těchto flexibilních 
pracovišť, a jmenovat několik příkladů a přijatelných postupů, které se v minulosti 
používaly. Protože budoucnost naší společnosti je velmi nepředvídatelná z důvodu 
nedávného vývoje šíření nového koronaviru, tyto mechanismy by se mohly stát jediným 
bodem institucionální podpory směrem ke stabilitě spolupracujících ekosystému. 
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“Korona krize dramaticky mění svět práce a my se musíme přizpůsobit na všech 
úrovních. Ne všichni však měli užitek z obrovských posunů týkajících se digitalizace 
během posledních měsíců. Proto je třeba vyvinout a implementovat nové politické 
mechanismy, které se zaměřují na práci na dálku a flexibilní prostory pro lidi, z nichž 
mohou lidé pracovat - zejména coworkingové prostory. Soudě podle našich zkušeností 
s kolektivní domácí kanceláří v první polovině roku 2020, domnívám se, že pouze práce 
z domova nemůže být cílem, který se snažíme dosáhnout. Potřebujeme lepší možnosti, 
aby více lidí mohlo pracovat tam, kde žijí, a stále zůstat ve spojení prostřednictvím 
(digitální) infrastruktury, kterou coworkingové prostory poskytují již dlouho. V ideálním 
případě najdete takové prostory v pěší vzdálenosti 15 minut - dokonce i na venkově.”

-  Johanna Voll, spoluzakladatelka @ Coworking Library

Zatímco nedávná pandemie otřásla a rozvířila svět, současná společnost zaznamenává 
neustále pravidelné změny a vývoj. Moderní coworkingové prostory se objevily na 
začátku roku 2000 a jejich počet se od té doby téměř každoročně zdvojnásobuje. 
Předpokládá se, že do konce roku 2024 počet coworkingových prostor překročí 42 
000, přičemž odhaduje, že jejich místní coworkingový uzel denně využívá asi 5 milionů 
jednotlivců (Di Risio, 2020). Tento počet se však může pozoruhodně změnit v důsledku 
současné pandemie, která poslala vědomostních pracovníků zpět do sociální izolace 
jejich domovů, přičemž mnohé z místních prostředí pro spolupráci jsou zatím prázdné 
- nebo alespoň prázdnější.

S uspořádáním domácích úkolů, které vykazují několik nevýhod, jako je ztížená nebo 
nedostatečná komunikace s poskytovatelem práce nebo jinými členy týmu, problémy s 
logistikou, jako je každodenní dojíždění, konflikty mezi rodinou a prací a další nevýhody, 
existuje několik důsledků, které poukazují na významnou roli, která coworkingové 
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prostory budou hrát v období po COVID-19. Zaprvé, pravidelné používání vybraného 
coworkingového prostředí může výrazně zvýšit úroveň kreativity a produktivity. Protože 
produktivita je obecně subjektivní doménou každého jednotlivce, v první vlně pandemie 
se zaznamenal zvýšenou poptávku po online a virtuálních nástrojích na spolupráci, jako 
jsou FocusMate a Caveday nebo podobné online aplikace, které mohou napodobovat 
fyzický pracovní prostor (Turrell, 2020). Zadruhé kontakt na místě a pečlivě vybrané 
události v síti mohou umožnit exkluzivní přístup k obchodním zdrojům, které by jinak 
byly nedosažitelné. Zatřetí strukturovaný přístup k distribuci každodenních pracovních 
úkolů a jejich implementaci do společenského života, který se vyvíjí za zdmi místního 
prostoru na spolupráci, může mít významný vliv na pohodu jednotlivce. Narušení 
denního režimu může způsobit pozoruhodné změny v návycích jednotlivce a změnit 
vzorce jeho každodenního života.

Měnící se pracovní podmínky se budou lišit v tom smyslu, že vědomostní pracovníci 
mohou i po období po pandemii pokračovat v častějším využívání uspořádání 
distribuované práce, přičemž větší význam bude mít prostředí pro spolupráci. Jednotlivci, 
kteří budou hledat flexibilní pracovní dohody, by mohly začít projevovat tendenci častěji 
měnit zaměstnání a zůstat v preferované oblasti. I když se městské prostředí bude 
nadále rozvíjet, možnost vykonávat práci odkudkoliv může dát venkovským oblastem 
a malým městům možnost přilákat znalostních pracovníků a (znovu) vybudovat místní 
ekonomiky. Posledně jmenované je dále podporováno nedávno popularizovaný 
hnutím 15-minutového města - novou verzí městského života, která rozpouští zdlouhavé 
dojíždění jednotlivých pracovníků tam a zpět (Whittle, 2020).



Nedávná studie o řízení talentů v coworkingových prostorách, která se uskutečnila v 
rámci grantového schématu visegrádského fondu, ukázala, že coworkingové prostředí 
jsou jedním ze základních infrastrukturních uzlů, které mají přilákat, růst, rozvíjet a 
spojovat (místní) talenty. Data založené na údajích z výzkumu naznačují, že coworkingové 
prostředí cíleně pracují na budování identifikace značky, která vede k silnému pocitu 
sounáležitosti - nejen ve vybraném coworkingovom prostoru, ale i na místě, kde je 
coworkingový prostor umístěn. Posledně jmenovaný umožňuje prostorem na spolupráci 
získat pozici místních urychlovačů podnikání a přispět k pozitivní sociální změně v 
jejich místním prostředí. Navíc tyto vysoce flexibilní pracovní prostory orientované na 
spolupráci mají tendenci podporovat jednotlivce a týmy jednotlivců během životního 
cyklu podniku (Orel a kol., 2020).

Z tohoto důvodu musí tvůrci politiky uznat důležitost prostorů na spolupráci jako 
místních podnikatelských a kreativních center, které mohou přilákat a rozvíjet talent a 
poskytnout vysoce kvalifikovaným jednotlivcům optimalizovaný pracovní prostor.



“Coworking dělá z Evropy nejlepší místo pro podnikání tím, že buduje špičkové 
infrastruktury pro nezávislé pracovníky, díky čemuž jsou státní zakázky přátelské 
k nezávislým pracovníkům a stimulují využívání sdílených pracovních prostorů. 
Vyzýváme vlády, aby navázaly vztahy s coworkingovými prostory a sítěmi s cílem 
spustit a rozvíjet programy pro malé podniky a nezávislých pracovníků. Žádáme 
přezkoumání a přijetí principů 15-minutového města. Uznat nezávislou spolupráci 
jako infrastrukturu a ekosystém nové ekonomiky, která je rozhodující při řešení 
problémů, jako je hospodářský pokles a rozvoj venkovských a příměstských oblastí, 
jakož i snižování tlaku v odlévaných městech a minimalizace negativních klimatických 
a sociálních účinků velkých měst tak jak jsou nyní.”

-  Jeannine van der Linden, ředitelka @ European Coworking Assembly

Když se podíváme na minulé příklady politických mechanismů, můžeme je volně 
rozdělit na aktivní a pasivní podpůrné nástroje, které přímo či nepřímo podporují buď 
stávající prostory na spolupráci, nebo plány na vytvoření nových.

Aktivní mechanismy jsou plně nebo částečně financované grantové schémata, které 
přímo či nepřímo podporují coworkingové prostory. Jako příklad mechanismu přímé 
podpory můžeme uvést uvedenou schéma finančního grantu, která plně podporuje 
operace za prostředím coworkingu. Když jsou tyto grantové schémata relativně vzácné, 
lze nalézt typičtější příklady v grantových plánech, které podporují coworkingové 
prostory pouze částečně a pasivní. Jsou to obecně aplikovány projekty, které financují 
část nebo část operací ve vybraném coworkingovom prostoru (např. Akcelerátory v 
coworkingových prostředích, řízené síťové relace, specializované typy událostí atd.).
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Když mluvíme o konkrétních případech systémů přímého nebo nepřímého financování, 
musíme brát v úvahu tři příklady osvědčených postupů. Jedním z prvních politických 
mechanismů, které podpořily rozvoj místního prostředí pro spolupráci, byl finanční 
systém, který stojí za iniciativou Coworking Milano s její kořeny v roce 2013. Coworking 
Milano se sídlem v italském Lombardii nasadil dva typy poukazů - první sada poukázek 
je zaměřena přímo na spotřebitelů, kteří si mohli pořídit sadu hodin používání, které 
mohou strávit v jednom z prostorů na spolupráci v městě Milán nebo v jeho okolí. 
Druhou sadu poukázek je možné získat přímo v coworkingových prostorách v okolí a 
je určena na dotování členských poplatků. Cílem schématu financování bylo podpořit 
flexibilní přístup na dálku mezi vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří by mohli získat 
kapacitu k rozšíření svých sítí (Nisi, 2013).

Kvůli úspěchu této iniciativy se podobné systémy financování objevily i v jiných 
regionech Itálie. Například region Toskánsko začal vydávat poukázky na volnou 
nohu jednotlivcům, kteří mohli využít jeden z akreditovaných coworkingových 
prostorů v Toskánsku. Podobný poukazový systém je možné vidět i na ostrově 
Sardinie. Region Apulie vydal poukazy, které byly zaměřeny na podporu společnosti 
Makerspaces/Fablabs. Tyto specializovanější flexibilní pracovní prostory obecně 
podporují jednotlivce, kteří se snaží získat technické znalosti, jako je například 3D tisk, 
programování a podobně (Cowo, 2020).

Druhý příklad bychom mohli najít přes Atlantik ve státě Vermont v USA. Legislativa 
ve Vermontu vytvořila Grantový program na dálku, který podporuje profesionálů 
pracujících na dálku při přemýšlení o možnosti přestěhovat se do státu Vermont a 
využít jeden z místních prostor na spolupráci jak své každodenní pracovní prostředí. 
Finanční podpora byla poskytnuta přímo jednotlivcům, ale nepřímo ve prospěch 
místních coworkingových prostorů, které získaly členů (Allen, 2019).



Třetí případ je možné vysledovat do města São Paulo v Brazílii. Město upravilo svou 
strategii nastavenou na počátku 20. let tak, aby poskytovala přístup na internet a 
výpočetní techniku pomocí veřejných digitálních center. Díky rychlému technologickému 
rozvoji a přístupu na web, který se stal snadno přístupným pro většinu obyvatel města 
São Paulo, místní vláda podnikla kroky k přepracování veřejných digitálních center 
a jejich transformaci na coworkingové prostředí a jejich veřejné zpřístupnění pro 
podnikání zaměřené na inovace a vysoce kvalifikovaných jednotlivců. Nakano a kol. 
(2020) pozorovali související veřejné politiky, které podporovaly další rozvoj těchto 
coworkingových prostorů, a dospěli k závěru, že podpora měla pět implicitních 
účinků na místní prostředí. Zaprvé coworkingové prostory poskytují infrastrukturu, 
kterou mohou využívat ziskové nebo neziskové organizace a jednotlivci, kteří mohou 
spoluvytvářet podpůrné sítě na místě. Zadruhé coworkingové prostory podporují 
společné aktivity a formální i neformální interakci mezi jednotlivci a organizacemi, 
což podněcuje rozvoj nových nápadů, obchodních aktivit a možností financování. 
Zatřetí coworkingové prostory podporují rozvoj a aktivní přenos znalostí mezi 
uživateli pracovního prostoru. Začtvrté, veřejné prostory na spolupráci mohou sloužit 
jako kontaktní místa a referenční místa, kde mohou uživatelé přidělovat požadované 
služby. A nakonec, uživatel coworkingových prostor má tendenci připojovat se na 
úroveň, na kterou by mohl získat přístup do konkrétních globálních sítí.

Tři uvedené případy jsou pouze několika příklady veřejných mechanismů nebo 
veřejných opatření, které mohou mít pozitivní vliv buď na coworkingové prostory, 
jejich budoucích nebo potenciálních uživatelů a místní podnikatelské prostředí. 
Tyto případy tak mohou sloužit jako předmět dalšího výzkumu politických opatření a 
podpořit diskusi o tom, jaké mechanismy by měly (nebo by mohli) vyvinout v budoucnu 
k udržení stabilního růstu coworkingových prostředí.



“Brzy uvidíme explozi v podnikání a samostatné výdělečné činnosti - dobrovolné i 
nedobrovolné. Tito jednotlivci a podniky, které vytvářejí, budou potřebovat podpůrné 
prostory a komunity na obnovu místních ekonomik a čtvrtí.”

-  Hector Kolonas, ambasador @ Included

Na závěr musíme shrnout pozitivní důsledky, které může mít stabilní coworkingové 
prostředí na vybranou oblast.

Zaprvé, spolupracující členové mohou vytvářet nová pracovní místa kolektivním 
snižováním nákladů na používání kancelářského prostředí a umožněním zaměstnavatelem 
přijímat více pracovníků na plný nebo částečný úvazek nebo na volnou nohu. Podle 
studie talentů Orel a kol. (2020), coworkingové prostory mají obvykle soubor dobře 
vyvinutých mechanismů přitažlivosti a udržení talentu, které mohou vybrané oblasti 
nebo regionu pomoci při vytváření souboru vysoce kvalifikovaných jednotlivců.

Zadruhé coworkingové prostory mají přímý místní ekonomický vliv na prostředí, ve 
kterém jsou umístěny. Zpravidla využívají služby ze svého místního prostředí (např. 
Jídlo, zásoby atd.) A pozitivně ovlivňují místní ekonomiky. A konečně, coworkingové 
prostory mají tendenci podporovat neočekávané podnikání, protože mají pozitivní vliv 
na podnikatelský potenciál jednotlivců a růst místních podniků (Kolonas, 2020).

Vývoj pandemie přinese na místním trhu práce mnoho změn s nárůstem počtu osob 
samostatně výdělečně činných a jiných forem flexibilního zaměstnání. Spolupracující 
prostředí mohou poskytovat stabilitu, růst talent, spojovat jednotlivců v podpůrných sítích 
a přispívat k ekonomické prosperitě regionu. Podpora politiky a finanční mechanismy 
mohou zaručit stabilitu a umožnit pevný růst coworkingových prostředí ve vybrané oblasti.
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