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Je to tady. Od vzniku LMC uběhlo už neuvěři-
telných 25 let. 

V roce 1996 jsme spustili Jobs.cz a navždy tím 
změnili hledání práce v České republice. 

Celá jedna generace spolu s Jobs.cz zestárla 
a další generace vyrostla. Tehdejší čtyřicátníci 
jsou dnes už v zaslouženém důchodu a tehdej-
ší novorozenci si dnes přes nás hledají první 
práci. 

A my jsme vyrostli také. Ze 3 zaměstnanců 
na 300. Z několika klientů na 20 000. Z jedno-
ho produktu na 8. Samozřejmě že ta cesta ne-
byla jednoduchá a přímočará, ale o to víc nás 
bavila. Koneckonců radost je jedna z hodnot 
naší firmy. :)

Doba se mění neustále. Události minulého 
roku však některé trendy na trhu práce a vzdě-
lávání ještě zrychlily, a to nevídaným způso-
bem. Otázka budoucnosti práce je aktuálnější 
než kdykoliv dřív. Říká se, že pohled do minu-
losti bývá skvělým průvodcem do budoucnosti. 
Proto bychom chtěli v letošním vydání ukázat, 
co vše se za posledních 25 let změnilo, kde 
jsme teď a co očekáváme do budoucna. 

Uplynulé čtvrtstoletí je pro nás nejen úspěch, 
ale i obrovský závazek. Věřím, že nadcházejí-
cí generace služeb, kterou pro vás připravuje-
me, bude neméně úspěšná. A zejména věřím, 
že naše cesta bude i nadále společná s vámi 
– našimi zákazníky. Protože vy nás posouváte 
dopředu, inspirujete a dáváte naší práci smysl. 
A za to bych vám rád poděkoval.

Milan Jasný
generální ředitel LMC

Úvodní slovo

zpět na obsah



Před 25 lety vypadal svět úplně jinak. 
Nejoblíbenější cizokrajnou pochoutkou 
byly v tržnicích langoše, prezidenta dělal 
Václav Havel a Tančící dům na břehu Vltavy 
byl čerstvou novinkou. Vraťme se na chvíli 
do té doby, abychom si připomněli svět, 
ve kterém se začala psát historie LMC.

1996 
  Rok, ve kterém  
     vznikl Jobs.cz

CO JSME NOSILI NA SOBĚ
Touhu odpoutat se od socialistické šedi nám 
v 90. letech trochu kazil minimalistický trend 
džínů a bílých triček, který na Západě razila 
Sarah Jessica Parkerová, a roze drané flanelky 
Kurta Cobaina. Nenechali jsme si tím ale kazit 
náladu a nosili v podstatě cokoliv. Od barev-
ných šusťákových souprav přes džínové mini-
šortky (zdravíme Paľa Haberu) až po ikonické 
havajské košile pod fialovými sáčky. Nakupova-
lo se po sekáčích nebo v Kenvelu, a kdo chtěl 
něco sehnat, musel poctivě běhat od obchodu 
k obchodu. Doba obřích nákupních center to-
tiž ještě nenastala. První hypermarket (Globus) 
se objevil až 4. listopadu 1996 v brněnských 
Ivanovicích. 

TELKA DOHÁNĚLA ZTRACENÝ ČAS 
(ANO, KOUKALI JSME NA TELKU)
Pořád ještě jsme doháněli hendikep z před-
chozích čtyřiceti let prožitých v izolaci. Základ-
ní vzdělání (čili Dallas a Beverly Hills 90210) 
jsme už měli za sebou a mohli jsme postoupit 
do vyšších školních stupňů. Sjížděli jsme tedy 
dílka jako Xena, Akta X, Walker Texas Ranger 
a další pecky áčkové až céčkové kvality. Pro-
bouzela se i česká originální tvorba, která měla 
ke všemu nebývalou tvůrčí svobodu. V tele-
vizi tedy běžela kultovní díla jako Česká soda 
(1993), Tabu (1994), Gumáci (1994), Počasíčko 
(1994), Čundrcountryshow (1994), Eso (1994) 
a zábavná polední talkshow Volejte řediteli 
(1994). Přímo v roce 1996 do panteonu české 
televizní zábavy přibyl Život na zámku, Hospo-
da, Detektiv Martin Tomsa a zábavně poučný 
Kolotoč s Pavlem Poulíčkem. To vše bylo pro-
kládáno reklamami na Head&Shoulders dva 
v jednom. Dobrou noc nám přál Horst Fuchs. 

ZAČALA CESTA DO EU
17. ledna požádala Česká republika podpisem 
premiéra Klause o členství v EU.

7. července abdikoval Nelson Mandela na post 
prezidenta Jihoafrické republiky. 

10. září přijala OSN Smlouvu o všeobecném 
zákazu jaderných zkoušek. Je sice podepsá-
na 183 státy, ale dodnes nevstoupila formálně 
v platnost, protože ji nepodepsalo a neratifiko-
valo všech 44 jaderných mocností. Mezi signa-
táři chybí Indie, Pákistán a Severní Korea, rati-
fikovaná je pouze 36 státy vlastnícími jaderný 
arzenál. Chybí mezi nimi i USA.

7. ČERVENCE ABDIKOVAL 
NELSON MANDELA NA POST 

PREZIDENTA JIHOAFRICKÉ 
REPUBLIKY

31. května a 1. června proběhly v České re-
publice volby do Poslanecké sněmovny. Vác-
lav Klaus sestavil menšinovou vládu s 99 man-
dáty. O pár měsíců později se objevily zprávy 
o pochybném financování ODS ze „švýcarských 
kont“ a ko alice se rozpadla. Václav Havel jme-
noval úřednickou vládu, předčasné volby vy-
hrál Miloš Zeman a byla uzavřena opoziční 
smlouva.

5. listopadu vyhrává podruhé prezidentské vol-
by v USA demokrat Bill Clinton. Půl roku před 
tím ukončují nadřízení Moniky Lewinské její 
stáž v Bílém domě s odůvodněním, že tráví 
s prezidentem příliš mnoho času.

15. listopadu proběhly v ČR první volby do Se-
nátu. Jelikož to byly první volby, volilo se v celé 
republice všech 81 senátorů.

TECHNOLOGIE ZAČALY 
PŘEBÍRAT OTĚŽE
3. ledna uvedla Motorola na trh první zavírací 
(čili „flip“) telefon StarTAC. V následujících le-
tech se ho prodalo víc než 60 milionů kusů.

23. ledna vyšla na svět první verze progresivní-
ho programovacího jazyku Java. 

10. února poráží počítač Deep Blue poprvé 
v historii šachového velmistra Garryho Kaspa-
rova. Lidský šampion se ale nevzdal a o týden 
později skončil turnaj jeho celkovým vítězstvím 
4 : 2.

27. února se v Japonsku začala prodávat vi-
deohra Pocket Monsters Red and Green a v ní 
spatřují světlo světa první pokémoni. Pokud 
vás to zajímá, tak hráči měli na výběr mezi trav-
ním Bulbasaurem, ohnivým Charmanderem 
a vodní Squirtle.

3. dubna spustila Jennifer Kaye Ringleyová pří-
mý přenos svého života zachycovaný online 
kamerou. První internetový stream „JenniCam“ 
má v době největší popularity přes 4 milio ny 
návštěvníků denně.

Vývojáři Larry Page a Sergey Brin pracují v la-
boratořích ve Stanfordu na vyhledávači pře-
zdívaném BackRub, ze kterého se zrodí dnešní 
Google. 

V únoru se na českém internetu objevila prv-
ní komerční doména. Jmenovala se Jobs.cz  
a v téhle ročence se o ní dočtete i jinde. Třeba 
hned na protější straně.

15. března byl spuštěn vyhledávač Seznam.
cz. Ten je nejčastěji používanou domácí strán-
kou Čechů dodnes a máme díky tomu jako 
jedna z mála zemí světa k dispozici řadu loka-
lizovaných služeb nezávislých na algoritmech 
Googlu – například Mapy.cz nebo Stream.cz. 
V euroatlantickém prostoru jsme v tomhle 
v podstatě unikát.

Jobs.cz založil na začátku roku 1996 Libor Malý 
(se kterým vám o kousek dál přinášíme velký 
rozhovor). Na stránce se hned objevily pracov-
ní inzeráty, nejdřív hlavně na IT pozice. Pokud 
totiž tehdy někdo v ČR pracoval s internetem, 
byli to lidé z IT. Málokdo tušil, že z tohohle 
webu zanedlouho vyroste nejdůležitější pro-
stor pro lidi hledající práci a firmy hledající lidi 
u nás. A především firma, která změní tvář čes-
kého HR a bude jeho tahounem i za 25 let.

J. K. ROWLINGOVÁ 
DOPISUJE PRVNÍ DÍL 
HARRYHO POTTERA

23. dubna spustil Ondřej Neff první české in-
ternetové noviny jménem Neviditelný pes.

4. července začíná nabízet bezplatné e‑mailové 
služby platforma Hotmail.

23. listopadu jsme začali krmit Tamagoči – vir-
tuální zvířátko žijící v přívěsku vyráběném fir-
mou Bandai.

V prosinci sjel z výrobních pásů firmy General 
Motors EV1, první elektromobil sériově vyrábě-
ný velkou automobilkou. Už o dva roky později 
ho ale automobilka stáhla z trhu a všechna ne-
prodaná auta putovala do šrotu. Za další dva 
roky stejný osud čekal i auta pronajatá na lea-
sing. EV1 je dnes jedno z nejraritnějších aut 
a marně ho shání i Jay Leno.

zpět na obsah



PRO KULTURU A SPOLEČNOST 
ŠLO O ZLOMOVÝ ROK
Hiphop oficiálně dobyl svět s alby jako The 
Score od Fugees, debutem Jay‑Z Reasonable 
Doubt a hlavně All Eyez on Me Tupaca Shaku-
ra. Ten brzy po vydání v září umírá, zastřelený 
v autě.

27. března přijela na třídenní návštěvu Čes-
ké republiky britská královna Alžběta II. Byla 
to první oficiální návštěva britského panovní-
ka na našem území od vzniku Československa 
v roce 1918.

V dubnu byl ve Škodovce po čtyřech letech 
vývoje představen první model nové Octavie, 
na podzim se oficiálně představil i veřejnosti. 

V Británii se rozvedl princ Charles s princeznou 
Dianou. Byl to konec jednoho generačního 
snu. 

Zemřeli Olga Havlová, Miloš Kopecký, Ljuba 
Hermanová a Eduard Cupák.

8. července nahradila Take That, kteří se roz-
padli o pár měsíců dřív, v srdcích fanoušků 
zbrusu nová skupina Spice Girls. Jejich skladba 
Wannabe trhá rekordy prodejnosti, stejně jako 
album Spice, kterého se prodá přes 23 milionů 
kopií. 

3. srpna se do hitparád vrátil tři roky starý 
song dua Los Del Río jménem Macarena. Re-
mix od Bayside Boys doprovázený sborovým 
tancem způsobil celosvětové šílenství a do-
dnes soupeří na svatebních večírcích s ptačím 
tancem.

CELOSVĚTOVÉ TURNÉ 
HISTORY ZAHAJOVAL 

MICHAEL JACKSON U NÁS

Oscara za nejlepší film získalo Statečné srdce 
v silné konkurenci filmů Apollo 13, 12 opic, Ro-
zum a cit nebo Leaving Las Vegas. Cenu za nej-
lepší zahraniční film dostává Kolja, který posbí-
ral i 6 Českých lvů a Zlatý glóbus.

Z českých filmů konkurují Koljovi v kinech dal-
ší kulťáky, jako je Zapomenuté světlo, Spiklenci 
slasti nebo Šeptej.

Tom Cruise nastartoval svou sérii Mission: Im-
possible filmem, který se z velké části odehrá-
vá v Praze. Do kin zamířily ale taky Scream, Far-
go, Trainspotting, Skála, Anglický pacient, Jerry 
Maguire a Mars útočí.

Na koncerty do Česka přijeli AC/DC, Tina Tur-
ner a Michael Jackson, který u nás zahajoval 
celosvětové turné HIStory a nechal si postavit 
sochu na Letné, kde se v 50. letech tyčil diktá-
tor Stalin. 

George R. R. Martin vydává první díl své epické 
fantasy série Píseň ledu a ohně jménem Hra 
o trůny. Fanoušci jsou nadšeni a věří, že se co 
nejdřív dočkají zbývajících dílů. 
Helen Fieldingová vydává jako knížku Deník 
Bridget Jonesové, Chuck Palahniuk Klub rvá-
čů a Stephen King Zelenou míli. J. K. Rowlingo-
vá sedí v kavárně a dopisuje prvního Harryho 
Pottera. 

V českých hitparádách znějí tyhle hity: Lucie 
Bílá – Jsi můj pán (z muzikálu Dracula), skupina 
Lucie – Pohyby, Ilona Csáková – Pink nebo Sha-
lom – Stín katedrál. 

VĚDA VIDÍ DÁL
7. března pořizuje Hubbleův teleskop první 
snímky planety Pluto. Ano, „planety“ – Pluto 
tento status bude užívat ještě deset let a přijde 
o něj na pražském astronomickém kongresu 
v srpnu 2006. Tam vědci změnili definici plane-
ty a Pluto bylo zařazeno mezi trpasličí planety 
a plutoidy, takže v podstatě dostalo škatulku 
pojmenovanou po sobě. V roce 1996 se ho 
ale ještě děti učily ve škole jako poslední a nej-
vzdálenější z devíti opravdových planet. Jeho 
první fotky každopádně okouzlily svět. 

3. dubna firma Pfizer patentovala lék Sildena-
fil, který se už o dva roky později začne prodá-
vat pod názvem Viagra. Diskuse o neznámých 
účincích krátce testovaného léku kupodivu 
tehdy neprobíhaly a všichni se radovali, jak 
hezky funguje. 

5. července se ve skotském Roslin Institute na-
rodila ovečka Dolly. První savec úspěšně naklo-
novaný z buňky dospělého jedince.

7. července  představili vědci na konferenci 
ve Vancouveru dlouho vyvíjený antiretrovirový 
lék proti onemocnění AIDS.

SPORT NABÍDL VELKÉ PŘÍBĚHY
28. ledna zahájili tenisový rok vítězstvím v Aus-
tralia Open Boris Becker a Monika Selešová. Ví-
tězstvím v US Open ho zakončí Pete Sampras 
a Steffi Grafová. Z Wimbledonu přivezou zlato 
ze smíšené čtyřhry sourozenci Helena a Cyril 
Sukovi.

V květnu přivezli z mistrovství světa ve Vídni 
zlaté medaile hokejisté, když ve finále porazili 
Kanadu. 

23. května přijel Švéd Göran Kropp na kole ze 
Stockholmu do Nepálu, zaparkoval a bez kyslí-
ku vylezl sám na Mount Everest. Pak slezl, sedl 
na kolo a odjel zase domů. 

30. června pak měli zlato doslova na dosah 
ruky fotbalisté na mistrovství Evropy. Ve finá-
le s Německem jsme sice dostali nešťastný gól 
v prodloužení, ale tým trenéra Dušana Uhrina 
tehdy nastartoval nejslavnější porevoluční éru 
českého fotbalu. 

Proběhly letní olympijské hry v Atlantě. Martin 
Doktor vyhrál na kanoi dvě zlaté medaile, Ště-
pánka Hilgertová jednu a Jan Železný dohodil 
nejdál oštěpem. 

25. srpna vyhrál 96. ročník amatérského golfo-
vého šampionátu USA mladý talent jménem Ti-
ger Woods a vzápětí přestoupil mezi profíky.

zpět na obsah
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Od roku 1996  
         do roku 2021.

1.  Kolik přibylo na světě lidí?

2.  Kolik se v Česku narodilo dětí?

3.  Kolik párů se v ČR vzalo? 

4.  O kolik korun se v Česku zvedl   
 průměrný plat? 

Schválně, jestli trefíte

Narostly nám  
v průměru  

3 metry  
vlasů

A co se stalo každému  
z nás jednotlivě?

50×  
nám odrostly  

celé nehty  
na rukou

Vypotili jsme  
každý přes  

7 000 litrů 
potu

Vyslovili  
jsme asi 

50 000 000  
 slov 

Zasmáli  
jsme se asi 

140 000×  

180 000×  
jsme zívli (včetně toho 

zívnutí, které na vás  
jde právě teď) 

Srdce 
odtepalo asi 

miliardu 
úderů 

Nadechli  
jsme se asi  

190 000 000× 

Výsledky testu:
1. 1 969 906 788 2. 2 276 306 a 2 384 741 lidí zemřelo 3. 1 129 121 párů se vzalo a 651 586 párů se rozvedlo 
4. O 25 786 korun. V roce 1996 byl 9 825 korun a v roce 2021 je 35 611 korun.



Libor Malý bude pro nás v LMC navždycky 
otec zakladatel. Byl to on, kdo si v roce 
1996 zaregistroval Jobs.cz jako první 
soukromou internetovou doménu 
v Česku. Léta firmu vedl a jeho jméno je 
dodnes přítomné v našem názvu.  
Co přesně znamená zkratka LMC, se 
dozvíte v rozhovoru, na který jsme se 
dlouho těšili. A zdaleka nejen to... 

Každý musel obhájit,        
   jaké dobro světu     
   přinese

Rok 1996 byl pro český internet 
zásadní. Vznikl CESNET, objevil se 
Seznam, Neviditelný pes. Ne každý 
ale tuší, že jako první soukromá 
doména na něm byly Jobs.cz. 
Jobsy se na českém internetu objevily ještě 
předtím, než se domény začaly přidělovat. Na-
programoval jsem stránku přes Vánoce 1995. 
Připojil jsem ji, tuším, 8. ledna a až potom 
jsem šel na VŠCHT žádat o přidělení domény. 
Opravdu věřím, že jsem byl první, protože pán, 
který měl české domény na starosti, vůbec ne-
věděl, jak by měl soukromé osobě doménu 
přidělit. Řekl mi, ať se stavím za týden, že si to 
musí rozmyslet. Na příští schůzce už jsme se 
domluvili, že když můžou mít domény univer-
zity a úřady, tak ji můžu mít i já. Vzal kus papí-
ru, napsal na něj něco ve smyslu, že Libor Malý 
se zavazuje používat doménu pro zobrazování 
nabídek práce, nebude tam provádět nic ne-
zákonného a že se doména Jobs.cz přiděluje 
na tříměsíční zkušební dobu. Tak jsem mu to 
podepsal a od té doby Jobsy fungují. 

Nikdo tehdy přesně nevěděl, kam se 
bude internet vyvíjet. Ještě dlouho 
pak spousta firem sázela na tištěné 
katalogy a inzeráty v novinách. 
Proč jste vy na web vsadil?
Vystudoval jsem na VŠE analytiku ekonomic-
kých informačních systémů a po škole jsem 
pár let programoval. Trávil jsem celé dny s hla-
vou ponořenou do počítače a okolní svět jsem 
skoro nevnímal. Když skončil projekt, který 
jsem vyvíjel, šéf měl na vybranou: buď mě vy-
hodit, anebo mi dát jinou pozici. Jelikož věděl, 
že jsem ukecaný, nabídl mi, že můžu ve firmě 
zůstat jako jeho asistent pro marketing. Tím 
nastal obrovský obrat v mém životě. Najednou 
jsem musel hlavu z počítače vytáhnout, začít 
se dívat po světě a učit se marketing, o kterém 
tehdy nevěděl nikdo nic. Díky tomu jsem zís-
kal dvě pracovní zkušenosti. Uměl jsem myslet 
analyticky, dokázal jsem programovat, k tomu 
jsem si z marketingu přidal schopnost vytvářet 
produkty, hledat cílovky, komunikační kanály 
a podobně. 

ZKRÁTKA JSEM JÍ UKÁZAL 
HYPERTEXT NAŽIVO.  

JAKO KNÍŽKU

Což je dobré kombo...
Je, ale taky vás dokáže frustrovat, když se po-
díváte kolem sebe a vidíte, jak neohrabaně se 
věci dělají. Pak jsem z firmy odešel a založili 
jsme s mou bývalou ženou personální agen-
turu. Inzerovat tehdy kandidáta na pozici ob-
chodního ředitele znamenalo jít do Hospodá-
řek a zaplatit jim za inzerát padesát tisíc. To 
jsem nemohl skousnout. Když šla manželka 
z práce večer domů, tak jsem zůstal v kanceláři 
a po večerech jsem si programoval Jobs.cz. 

To jsme se ale vrátili zpátky 
před dobu internetovou…
Těsně před její začátek. V létě 1995 mi volá ka-
marád z VŠCHT, že má úžasnou věc, co musím 
vidět. Ta úžasná věc byla první verze browse-
ru Netscape Navigator. Naťukal do ní adresu 
Knihovny Kongresu USA. A já viděl, že na strán-
ce je jednoduchý katalog a rezervační výpůjční 
systém. Tak jsem si řekl: Když si můžou na in-
ternetu lidé prohlížet knížky v americkém Kon-
gresu, proč by si nemohli prohlížet i nabídky 
práce a reagovat na ně?

Na čem vlastně první Jobs.cz 
běžely? Na vytáčeném modemu? 
Měl jsem štěstí, že majitel domu, ve kterém 
jsme měli kanceláře, právě zakládal firmu 
na poskytování internetového připojení. Zašel 
jsem na Palmovku do půjčovny nářadí, půjčil si 
velkou vrtačku s dlouhým vrtákem a probou-
ral se podlahou z mého kanclu přímo do jejich 
serverovny. Spustil jsem jim dolů kabel a za-
volal, ať mě tedy připojí. Najednou se na mém 
pracovním počítači rozsvítila kontrolka a byl 
jsem online. Pak už zbývalo jen napsat webo-
vou verzi Jobs.cz, což byla taky anabáze, proto-
že nic jako PHP tehdy neexistovalo. První verzi 
jsem psal v IBM jazyku REXX a byla jen statická. 
Každý den jsem tedy musel celý web stáhnout, 
aktualizovat a znovu ho nahrát. 

Přes to všechno jste ale měl důvěru, 
že ten složitý a neznámý nástroj 
jménem internet má budoucnost. 
Že se vaše práce vyplatí, protože ho 
za pár let bude používat každý. Ne?
Důvěra asi není to správné slovo. Já jsem zalo-
žením vizionář a věci vidím. Neptejte se mě jak. 
Stejně jako někdo umí dobře hrát šachy nebo 
plavat, tak já jsem viděl, jak budou Jobs.cz fun-
govat. Navíc to bylo logické. Personalisté buď 
mohli dávat inzeráty složitě do novin a platit 
za to velké peníze, anebo mi poslat inzerát jed-
noduše mailem. 

Dokázal jste ale personalistům vůbec 
vysvětlit, co to internet je a jak bude 
inzerce na Jobs.cz fungovat?
To byl zajímavý proces. Pamatuji si, jak jsem 
šel za prvním klientem, což byl Eurotel. Paní 
z HR přes naši personálku hledala lidi a dob-
ře mě znala. O internetu ale vůbec nic nevě-
děla, takže jsem si celý web Jobs.cz barevně 
vytiskl a svázal do knížky. Tu jsem před ní ote-
vřel na titulní stránce a ukazoval jí: „Představte 
si, že někdo hledá práci v IT. Tady si na první 
stránce klikne myší na ikonku IT. Otevře se mu 
tohle.“ Nalistoval jsem další stránku: „Tady si 
vybere, jestli hledá pozici administrátora, nebo 
programátora, technika, správce. Klikne a ob-
jeví se mu další stránka a tam se mu už objeví 
takovýhle krásný inzerát od Eurotelu a může 
na něj hned e‑mailem odepsat.“ Zkrátka jsem 
dělal takový hypertext naživo. A musel jsem sa-
mozřejmě říct, že na téhle síti všichni ti lidé z IT 
už jsou a vědí o ní. 
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PŘIBÝVALO LIDÍ A JÁ 
NEMĚL PONĚTÍ, JAK ŘÍDIT 

TAKOVOU FIRMU

V takhle raných dobách internetu 
vlastně opravdu mohly fungovat jen  
inzeráty na IT pozice, protože nikdo 
jiný se na webu nepohyboval...
Právě proto zafungovala moje prezentace 
v Eurotelu. Protože to byla technická firma a lí-
bilo se jim, že ten „internet“ znají v podstatě 
jen ajťáci a inzerát budou číst přesně ti lidé, 
které oni nejvíce potřebují. Roli taky hrálo, 
že jsem jim nabídl roční předplatné na Jobs.
cz za cenu jednoho inzerátu v novinách. No 
a když jsem měl jednoho klienta, tak ostatní 
tam chtěli být také, aby něco nezmeškali. Ajťá-
ci se toho pak chytili, protože na Jobsech inze-
rovaly firmy, které už měly zavedený internet 
a něco o něm věděly. A v takové firmě chcete 
pracovat. Začalo se to šířit jako lavina.

Jak se z Jobs.cz stalo LMC?
Postupně jsem začal zažívat situace, že mi bě-
hem jednání volali klienti kvůli Jobsům a já to 
nemohl zvednout. Zároveň se mi ozval jeden 
známý, jestli nevím o nějaké práci. Tak jsem 
mu nabídl, aby šel pracovat ke mně. Asi rok 
jsme byli dva a relativně jsme všechno stíha-
li. Pak se ale stalo, že Autocont zadal do Job-
sů inzerát s chybou, kterou potřeboval rychle 
změnit. Jenže na statickém webu to zname-
nalo celý portál stáhnout, změnit text a znovu 
ho nahrát. My byli oba celý den na jednáních, 
a než jsme se dostali k opravené verzi inze-
rátu, tak byl večer. Byl z toho průšvih a nám 
došlo, že potřebujeme někoho, kdo bude ne-
ustále na telefonu a zároveň bude zastávat 
funkci obchodníka. Ten můj kolega navrhl, že 
zná šikovného kluka, který právě končí školu, 
a že by mohl být dobrý. Má tu dodnes kance-
lář. Jmenuje se Milan Jasný.  

Takže Milan Jasný byl druhý 
zaměstnanec LMC? A kdo 
že byl ten první?
Jirka Navrátil. Dnes dělá šéfa marketingu pro 
ČR v řetězci Dr. Max. A ještě to nebylo LMC. 
Tehdy jsem Jobs.cz dělal na své IČO.

Čímž se dostáváme k zásadní otázce: 
Co to vlastně znamená LMC? Vím, že 
kolem toho existuje spousta teorií.
Tak já to prozradím. Když jsem studoval 
na VŠE, sdílel jsem s budoucím zakladatelem 
Atlas.cz Pavlem Sodomkou v jedné kanceláři 
PC. Měli jsme vleklý spor, jaký správce soubo-
rů na něm budeme používat, a já jsem si pro-
sadil, že to bude Norton Commander. Dokon-
ce jsme ho koupili oficiálně v krabici, na které 
byl vyfocený v hrdé póze Peter Norton a pod 
ním byl nápis „Peter Norton Computing“. Když 
jsem si zakládal IČO, tak živnostenský úřad vy-
žadoval, aby v něm kromě jména figurovalo 
nějaké označení firmy. Živnost jsem si tedy za-
psal na jméno Ing. Libor Malý – LMC. Jako „Li-
bor Malý Computing“. To jsem následně ještě 
za poplatek 500 korun musel změnit na Ing. Li-
bor Malý – LMC Jobs, abych mohl získat domé-
nu Jobs.cz. 

Takže starou otázku po významu 
LMC můžeme považovat jednou 
provždy za zodpovězenou...
Ne tak docela. Když jsem si do živnosti přidal 
marketingové služby, tak LMC znamenalo Libo-
rovi Marketingoví Consultanti nebo Libor Malý 
Consulting. V roce 2001 jsem si založil LMC, s. 
r. o., a začalo se říkat, že zkratka znamená Li-
bor Malý Company. Ve finále, když jsme ve fir-
mě už dělali tisíce věcí, tak jsem prohlásil, že 
LMC znamená Libor Malý Cokoliv. Víc verzí už 
neznám.

Jak vypadaly začátky LMC jako firmy? Je 
něco, co vám obzvlášť uvázlo v hlavě?
Hned jako první se mi vybaví kanceláře v Karlí-
ně v Křižíkově ulici. Tam nám bylo v létě 2002 
hodně mokro. Voda z tehdejší stoleté povodně 
se sice zastavila jeden schod od naší kancelá-
ře v prvním patře, ale několik týdnů nám nešly 
servery, protože v celém Karlíně byla vypnu-
tá elektřina. Kdyby nás zákazníci neměli rádi, 
nepodrželi nás a požadovali vrácení peněz 
za neuskutečněné služby, tak si tady dneska 
nepovídáme. 

Namísto zkoušky ohněm jste 
tedy prošli křtem vodou...
Já se léta zabývám tibetským buddhismem, 
který rozeznává pět elementů. Oheň, vodu, 
vítr, zemi a prostor. První tři elementy vidí jako 
aktivní, očistné. Dokážou spálit, odplavit nebo 
odfouknout věci, které stagnují. Povodně sice 
byly hrozné, ale já je vidím i jako očistný pro-
ces, který Praha možná v nějaké rovině potře-
bovala. Vždyť se podívejte na Karlín, jak vypa-
dal tehdy a jak moderní je dneska. 

Vy jste pak s LMC zamířili už 
sem, do Lighthousu?
Měli jsme ještě jedny kanceláře ve Vysoča-
nech. Koukali jsme přímo na dělníky, jak sklá-
dají Sazka Arenu. Rostli jsme ale tak rychle, že 
z původního jednoho patra byla zakrátko čtyři 
a majitel nás vyhodil. Odtud už jsme se přesu-
nuli do Lighthousu, kde jsme také původní jed-
no patro přerostli. Naštěstí je jich tu k dispozici 
víc.

Proč jste zamířili zrovna sem?  
Měli jsme několik variant. Mě ale lákal Li-
ghthouse. Maják, dům světla. Navíc nám nabíd-
li jedenácté patro a dvě jedničky jsou pro no-
vou etapu firmy dobré znamení. Vzpomínám 
si, jak jsem poprvé vkročil do nového prostoru. 
Nebyly tu vůbec žádné zdi, na podlaze byla jen 
stříbrná fólie. Kdo na ni vkročil, ten měl dojem, 
že uklouzne a vyjede po ní z okna ven. Pozval 
jsem si proto odbornici na feng šuej a nechal 
si od ní navrhnout celé kanceláře. Všechno – 
od barev přes rozdělení prostoru až po čajov-
nu a osvětlení imitující sluneční záření. Proto tu 
třeba nebývaly žádné pravé úhly, bránící prou-
dění energie, kterou lidé potřebují pro práci. 
A vyplatilo se to. V Lighthousu se firma mohla 
konečně pořádně nadechnout a růst. Úplně to 
v ní hučelo. 

Když firma tak rychle rostla, jak 
jste do ní hledal nové lidi? 
Nejdřív jsme se snažili do náborového procesu 
integrovat systém psychologických testů. Chtě-
li jsme je vložit i do softwaru LMC G2, což byl 
předchůdce dnešního Teamia. Postupně jsem 
ale všechny nástroje přestal používat a najímal 
lidi na základě knihy Den zrození od Wielanda 
Vagtse. Každý den v roce v ní má jednu stránku. 
Tu si přečtete a máte obraz o člověku, který se 
v tom datu narodil. Víte, co musí dělat, aby se cí-
til sám sebou. Znáte jeho nejniternější nutkání, 
které v sobě nosí. No a vy musíte posoudit, jestli 
se vám ten člověk hodí do firemní kultury, kte-
rou budujete. 
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Vážně to takhle funguje? 
Funguje. Když je tedy člověk trochu otevřený. 
Jinými slovy – pošuk, za něhož mě považova-
li lidé, kteří mé metody nechápali a tvrdili, že to 
takhle dělat nejde. Já ale nevěděl, že to tak dě-
lat nejde, tak jsem to dělal, a možná proto jsem 
uspěl. Taky mi ale určitě pomohlo, že jsem šest 
let dělal nábory. Když děláte tři čtyři interview 
denně, tak poznáte, co jsou lidé zač a jestli vám 
říkají pravdu. Zvlášť když si osvojíte schopnost 
vidět auru každého člověka. Můžete se naučit 
mluvit, ovládat řeč těla, ale auru nezměníte. 

Co vás přivedlo k rozhodnutí aplikovat 
duchovní nauky do řízení firmy?
Nic jiného mi nezbývalo. LMC nám doslova rost-
lo pod rukama. Jeden měsíc nastoupilo dvacet 
lidí, o měsíc později přišlo dalších pětadvacet 
a já neměl ponětí, jak takhle velkou firmu řídit. 
Začal jsem proto chodit na různá školení, ale nic 
jsem z nich nepochopil. Propadal jsem trochu 
depresím, že jsem trotl, který ničemu nerozumí, 
a ze zoufalství jsem se obrátil k vadžrajánovému 
buddhismu, který jsem tehdy začal studovat. 
Je to přesně strukturovaný systém, který mně, 
analytikovi, dával na rozdíl od fungování běžné-
ho světa dokonalý smysl. Zkusil jsem jeho prin-
cipy aplikovat na řízení firmy a ono to začalo jít. 

Přijali to i vaši kolegové?
Mám dojem, že jediný člověk, který věděl, jak fir-
ma funguje, jsem byl já. Ostatním byly ty princi-
py trochu cizí. Díky tomu jsme také museli nají-
mat výhradně mladé lidi. Když k nám nastoupili 
čerství absolventi, tak ze začátku kroutili hlavou, 
ale řekli si, že to zkusí. Jelikož firma fungovala, 
tak to zvláštní prostředí přijali za své a ztotožnili 
se s ním. Když k nám ale nastoupila dlouholetá 
manažerka z O2, tak vydržela dva měsíce a pak 
s klepáním na čelo odešla. 

Máte nějaký konkrétní příklad, 
jak se dá buddhistická poučka 
aplikovat na řízení firmy? 
Napadají mě tři. První je tibetský kalendář, který 
sleduje kombinace lunárního cyklu, týdenního 
cyklu a vzájemného vlivu pěti elementů. Nevím 
přesně proč, ale ve dny, kdy mi kalendář ukazo-
val všechny pozitivní vlivy, se opravdu všechno 
dařilo. Když jsem naopak ráno viděl vlivy nega-
tivní, tak jsem managementu zakázal činit zá-
sadní strategická rozhodnutí. Kolegové si o tom 
mysleli všelicos. Protože jsme se ale měli rádi, 
tak na mě dali a ono to fungovalo. Druhá zása-
da vyplývá z vadžrajánového buddhismu. Spo-
čívá v tom, že každý systém – lidi, přístroje i fir-
my – tvoří tři harmonicky vyvážené subsystémy. 
Buddhismus je zná jako tři těla Buddhova, obec-
ně je vnímáme jako hmotu, energii a informaci. 
Albert Einstein jejich vzájemné působení vyjádřil 
rovnicí E = mc2, která říká, že energie se rovná 
hmotě znásobené čtvercem informace vyjadřu-
jící rychlost světla. Já jsem si ten vzorec upravil 
na fungování firmy do podoby m = E/c2. Kde „m“ 
je materializace čili hmotné výsledky firemní čin-
nosti. „E“ je energie, kterou do firmy vkládáte, 
a „c“ jsou informace, pokyny, podle kterých se 
řídí každý zaměstnanec. 

KOUKAL JSEM DO ÚDOLÍ 
BEROUNKY  A NAJEDNOU 

JSEM VĚDĚL, JAK TO 
VŠECHNO DOPADNE

Z toho vzorce ale vyplývá, že čím víc 
informací zaměstnanec má, tím více 
energie do firmy musíte vkládat. 
Přesně tak. Aby firma přinášela výsledky, musí-
te do ní vkládat co nejvíce energie, stejně jako 
do přístroje, který funguje, jen když je připoje-
ný k síti. Zároveň ale ve firmě nesmí být příliš 
mnoho myšlenek a pochybností, aby energie 
nebyla krácena příliš velkým číslem. Prakticky 
to znamená, že každý zaměstnanec musí vě-
dět, proč ve firmě je, co od něj firma očeká-
vá, jaké má kompetence, jaký má jeho práce 
smysl. Nemusí nad svou rolí příliš přemýšlet 
a množit informace, ale je motivovaný praco-
vat. V takovém ideálním případě má v jeho rov-
nici konstanta „c“ hodnotu 1 a všechna jeho 
energie se mění přímo ve výsledky. Prakticky to 
znamená opravdu hodně pracovat na interní 
komunikaci a vnitrofiremní kultuře. Na tom, jak 
ji vést a řídit. V opačném extrému firma o všem 
jenom pochybuje a debatuje a nic pořádného 
neudělá. 

V tom případě jste ale nějaké „c“, 
které by bylo pokud možno rovno 
jedné a nedělilo vám energii, musel 
mít i vy. Jaká byla ta jednoduchá 
informace, ke které jste mířil?  
Jak už jsem řekl, věděl jsem od začátku, kam 
bude LMC směřovat. Stalo se to na výletě 
ke Koněpruským jeskyním. Stál jsem na kop-
ci, koukal jsem do údolí Berounky a najednou 
jsem s jistotou věděl, že přijde doba, kdy každá 
firma v Česku bude hledat zaměstnance pomo-
cí mého nástroje. Bylo to pro mě osvobozující, 
protože jsem věděl, jak celý můj příběh s firmou 
dopadne, a nemusel jsem o něm pochybovat. 
Akorát jsem musel vymyslet, co dělat, abych se 
k tomu výsledku dopracoval. 

Jaký je třetí princip, který jste 
při řízení LMC aplikoval?
Je jím používání čínské věštební Knihy proměn 
I‑ťing. Myslím, že ji dnes používá více firem, ale 
nechtějí přiznat, že o projektech rozhodují věšt-
bou. Jenže při opravdu důležitém rozhodování, 
třeba když máte rozběhnout zásadní strategický 
projekt, a nemůžete se opřít o žádná konkrét-
ní data, tak co vám zbývá? My jsme na poradě 
takovým přemítáním strávili spoustu času. Na-
konec jsem takovou poradu rozpustil, šel jsem 
domů, hodil jsem si šestkrát mincemi, podíval 
se do knihy, co výsledek znamená, a druhý den 
jsem na schůzi managementu oznámil rozhod-
nutí. Dali jsme si týden na rozmyšlenou, jak ho 
prakticky aplikovat, pak jsme se znovu sešli, řekli 
si co a jak a dali jsme se do práce. Fungovalo to 
super. 

Zásadní součástí fungování LMC 
je společenská odpovědnost. 
Praktikoval jste ji mnohem dřív, než 
se o ní jinde vůbec začalo mluvit. 
Kdy jste s jejím zaváděním začal? 
Pokud si správně vzpomínám, tak na samém 
počátku byl kontakt s neziskovkou Rytmus. Ta 
pomáhala lidem s tělesným hendikepem najít 
práci. Mně to připadalo logické, protože není 
důvod, proč by člověk na vozíku nemohl dělat 
třeba programátora. Když jsme mnohem poz-
ději designovali náš systém na zadávání pozic, 
napadlo nás do databáze přidat jednu položku, 
která se každého personalisty zeptá, jestli by in-
zerované zaměstnání nemohl vykonávat člověk 
s hendikepem. Ve své podstatě to byla hrozně 
jednoduchá věc. Jedno políčko, které persona-
listé zaškrtávali při zadávání nabídky. V naší da-
tabázi ale díky ní najednou mohli vyhledávat po-
stižení lidé zaměstnání a nemuseli se bát, že je 
kvůli jejich hendikepu při pohovoru odmítnou. 
Způsobilo to velký ohlas a získali jsme za tenhle 
jednoduchý nápad Cenu Via Bona. 

A pak jste se rozhodl jít 
tímto směrem dál?
Rozhodli jsme se, že každý náš projekt bude 
ve svém popisu obsahovat položku „jaké dobro 
přinese světu“. Na začátku do ní vedoucí projek-
tů psali odpovědi typu „všichni lidé budou šťast-
ní“. To jsem nebral a návrhy jim vracel, dokud 
nenašli něco, čím by jejich práce mohla světu 
opravdu konkrétně prospět. Nejdřív samozřej-
mě nadávali, pak je to ale začalo bavit a vymýš-
lení začalo přinášet nápady. Navíc se to projevi-
lo pozitivně v motivaci, protože najednou nebyl 
výsledkem práce firmy jenom zisk, ale lepší svět. 
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Co vás vlastně přimělo takhle 
skvěle rozjetou firmu prodat?
Jednoho dne jsem si uvědomil, že jsem se 
s LMC dostal do stavu, který jsem viděl ve své 
vizi u Koněprus. Že mám hotovo. Dlouho jsem 
si to nechtěl připustit a rozhodnutí ve mně pro-
budil až Alfred Simuna. Bylo to v roce 2011 
a Alfred prezentoval výsledky prvního kvartá-
lu. Na prvním slidu měl shrnutí – plán splněn 
na 111 %, získáno 1 111 nových zákazníků... atd. 
Zkrátka viděl jsem samé jedničky, a když jsem 
je spočítal, bylo jich jedenáct. Tak jsem na to 
Alfreda upozornil a on se zděsil, že mi dal ně-
jaký podnět pro mou numerologii, a řekl, že ta 
čísla radši přepočítá. O týden později mi přine-
sl výsledky, kde měl splnění plánu upřesněné 
na 110,8 %. To mě ještě utvrdilo v přesvědče-
ní, že mi vesmír něco naznačuje. Jednička totiž 
v numerologii symbolizuje jednotu, nula prázd-
notu a osmička je nekonečno. Učení o jedno-
tě prázdnoty a nekonečna je v samém základě 
buddhismu. Když jsem se nad tím vším doma 
zamýšlel, uvědomil jsem si, že jsem s firmou do-
sáhl všeho, čeho jsem mohl. Byl jsem na vrcho-
lu a z toho bodu vede další cesta už jen dolů. 
O několik dní později jsem se ráno probudil 
a věděl jsem, že firmu chci prodat. Když jsem 
toho dne přišel do práce, cítil jsem, že už mi ne-
patří. Zbývalo tedy už jen zjistit, kdo je její nový 
majitel. 

Jak to hledání probíhalo?
Nebylo to jednoduché. Firma pro mě byla jako 
šestnáctileté dítě a nechtěl jsem ho poslat k ně-
komu, od koho pochytí špatné manýry. Někte-
ré zájemce jsem vyškrtl já, jiní se nabídky vzda-
li sami. Zástupce jednoho fondu mi například 
prozradil, že jejich strategie je koupit firmu, vyla-
dit její fungování a pak ji se ziskem prodat. Jenže 
na LMC prý není co ladit, takže se rozhodli na-
bídku nepředkládat. Až jednoho dne se mi pan 
Klápště z Patrie zmínil, že by o účast v tendru 
měla zájem jedna finská firma. To mě zaujalo, 
protože jsem ve Finsku pracoval ještě za studií 
a skandinávská mezilidská kultura mi nesmírně 
imponuje. Když jsme se potkali na prezentacích 
nabídek, moje očekávání se potvrdilo. Většina 
zájemců se předháněla v naučených byznyso-
vých frázích. Pak přišli Finové a začali jsme se 
spolu bavit jako normální lidé, kteří spolu umí 
na rovinu, bez přetvářky komunikovat. No a já 
jsem věděl, že je rozhodnuto. 

Pamatujete si na den, kdy 
jste firmu předával?
Pamatuji. Byl to den, kdy v celé republice zvoni-
ly zvony a drželi jsme smutek za Václava Havla. 
Odpoledne jsme se potkali v zasedačce v nej-
vyšším patře a já jsem všem představil nové 
majitele. Ten den nám tekly slzy dvakrát. Já jsem 
ale věděl, že firmu předávám do dobrých rukou 
a že můžu potichu zmizet. A to jsem taky udě-
lal. Myslím, že potom jsem do firmy vkročil až 
po nějakých třech letech. Nikomu jsem ani ne-
volal, nechodil jsem s nikým na pivo, vše jsem 
pustil z rukou a začal jsem žít úplně nový život.

NAJEDNOU NEBYL 
VÝSLEDKEM PRÁCE  
FIRMY JENOM ZISK,  

ALE LEPŠÍ SVĚT 
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Jestli zná někdo LMC opravdu dobře, jsou 
to členové našeho vedení. Proto jsme 
je poprosili o odpovědi na to, jak firmu 
vnímají a kde ji vidí za 25 let. 

ALFRED SIMUNA,  
PRODUKTY A INOVACE

Jaká je tvá první vzpomínka 
nebo historka z LMC?  
Jako první se mi vybaví oběd, na kterém jsem 
byl s Milanem Jasným v roce 2005, a následné 
setkání s Liborem Malým. To bylo poprvé, co 
jsem se potkal s LMC. Od samého začátku mě 
fascinovalo, jak v podstatě malá česká firma 
předběhla ve své vizi, ve způsobu fungování, 
ve firemní kultuře nespočet daleko větších me-
zinárodních korporací. Znal jsem firmy, které 
si kulturu definovaly ve stanovách a v nápisech 
na zdi. V LMC jsem namísto prázdných hesel 
cítil autentičnost a jasně definovanou – a po-
psanou – vizi, kam se svět bude posouvat. Po 
první půlhodině toho zážitku jsem se rozhodl, 
že chci být u toho. 

LMC se během let mění a vyvíjí. 
Co je v něm ale podle tebe stálé? 
Jednak je to vědomí, že pomáháme statisícům 
lidí najít si práci. Občas se může zapomínat na 
to, že pro člověka bez úspor je ztráta zaměst-
nání velmi vážná životní situace. Každý si ne-
může vzít půl roku volna, rozmýšlet se a vyjed-
návat, kolik procent navýšení platu je ochoten 
přijmout. Pocit, že jsme takovému člověku po-
mohli najít práci novou, navíc takovou, ve kte-
ré se bude dobře cítit, je ohromně naplňující. 
Druhá věc je naše firemní kultura. Na trhu se 
sice objevila spousta startupů a malých firem, 
ve kterých se dbá na otevřenost a vstřícnost 
a ochotu se domluvit. Myslím si ale, že jsme 
v tomhle pohledu stále opravdu výjimeční. 

Jak bude LMC vypadat za 
25 let, v roce 2046?
LMC bude doufám dál šlapat vpřed a posouvat 
věci dál. Na mezinárodní úrovni. No a já v něm 
oslavím čtyřicet let působení a po práci se vět-
šinou půjdu pro radost projít po vinohradu...  

ZUZANA MIKULOVÁ,  
FINANCE A HR

Jaká je tvá první vzpomínka 
nebo historka z LMC? 
První pohled na výsledky hospodaření… to je 
to, na co asi CFO nikdy nezapomene. V ka-
ždé firmě jsou jiné a o firmě toho dokážou 
mnoho povědět. Ani v LMC tomu nebylo ji-
nak: Jaká je platební morálka klientů? Jak fir-
ma hospodaří? Jak vypadá meziroční růst? 
To vše a ještě mnohem více se můžete do-
zvědět z prvního pohledu na finanční výkazy 
společnosti.

LMC se během let mění a vyvíjí. 
Co je v něm ale podle tebe stálé? 
Nejsem v LMC až tak dlouho jako ostatní ko-
legové z boardu, ale i za pět let je co srovná-
vat. A zrovna covid nás poměrně dost prověřil. 
Řekla bych, že to, co v LMC zůstává, je určitě 
respekt k firemním hodnotám a „zdravé jádro“, 
kam můžeme zařadit třeba srdcaře a firem-
ní kulturu. Čím dál víc si ale uvědomuji, že je 
potřeba o tyto věci mnohem více pečovat. Ni-
kdy bychom totiž neměli „to dobré“ brát jako 
samozřejmost… 

Jak bude LMC vypadat za 
25 let, v roce 2046?
Bude určitě víc mezinárodní, ale jinak doufám, 
že pořád stejně.

PETR PROCHÁZKA,  
OBCHOD 

Jaká je tvá první vzpomínka 
nebo historka z LMC? 
Když jsem v roce 2004 nastupoval, tak hned 
první den na poradě kolega z KAM zaujatě 
mluvil o tom, jak jsme ztratili významného kli-
enta. A že jestli to půjde takhle dál, tak nás ta 
konkurence (Jobpilot) porazí. Položil jsem si 
otázku, jestli jsem vůbec nastoupil do správné 
firmy. Když jsem pak ale během adaptace po-
znal celé LMC, pochopil jsem, že porazit nás 
nebude lehké. 

LMC se během let mění a vyvíjí. 
Co je v něm ale podle tebe stálé? 
Dobrý duch LMC je mezi námi od založe-
ní firmy. Umět se radovat, svobodně praco-
vat a touha dělat dobré věci dobře, to je to, 
co nás naplňuje. Velmi si cením otevřenos-
ti lidí napříč LMC, neustálé chuti měnit naše 
produkty k lepšímu a pomáhat kolegům 
i zákazníkům. 

Jak bude LMC vypadat za 
25 let, v roce 2046?
Doufám, že si udržíme všechny hodnoty, kte-
ré dnes máme. Doba se určitě změní a mnoho 
oblastí se bude transformovat do digitálního 
prostředí. Digitální svět a práce lidí odkudkoliv 
zásadně změní myšlení firem, nicméně budou 
stále hledat lidi a vzdělávat je, aby společně na-
plnili své poslání. Věřím, že LMC bude meziná-
rodním partnerem, který jim v tom pomůže. 

Po první půlhodině  
       jsem se rozhodl,  
že chci být u toho

ONDŘEJ MYSLIVEČEK,  
TECHNOLOGIE 

Jaká je tvá první vzpomínka 
nebo historka z LMC? 
Do LMC jsem nastoupil krátce po vysoké ško-
le a první vzpomínky (co mi v hlavě přetrvávají 
jako silný zážitek) se točí kolem zóny diskom-
fortu. Tedy okamžiky, které mi byly nepříjem-
né, ale podle mého mě zásadně rozvíjely a za 
které jsem zpětně vděčnější, než jsem možná 
i oceňoval v daný okamžik. Asi nejvýznamněj-
ší byly diskuse se zakladatelem LMC Liborem 
Malým, které začínaly zdánlivě jednoduchým 
pracovním tématem a končily nezřídka v pozd-
ních odpoledních hodinách v silně filozofickém 
rozměru. Což pro mne jako pragmaticky smýš-
lejícího ajťáka byla zkušenost, jakou asi uděla-
la Alenka v říši divů, ale zpětně mě to změnilo 
i v rovině osobnosti. Libore, díky. 

LMC se během let mění a vyvíjí. 
Co je v něm ale podle tebe stálé? 
Podle mého je v DNA LMC pevně zakódována 
snaha být lepší. Nespokojit se se současným 
stavem, ať je jakkoliv dobrý. Někdy to je i ne-
bezpečné, protože jsme kvůli tomu i perma-
nentně nespokojeni s tím, jak věci děláme a co 
umíme. A je potřeba si uvědomovat, jak nás 
tato nespokojenost žene kupředu, a ač vše dě-
láme více či méně špatně, tak že se každý rok 
posuneme a jsme vždy lepší a něco jsme se 
naučili. A neméně důležitá je i lidskost a kultu-
ra LMC obecně, postavená na vzájemném re-
spektu a radosti z práce, úspěchů, spolupráce, 
výzev...

Jak bude LMC vypadat za 
25 let, v roce 2046?
Já doufám (a věřím), že si udržíme vlastnosti 
popsané v odpovědích výše a „jen“ k tomu při-
dáme velikost. Ať již evropský (nebo světový) 
kontext našich stávajících byznysů, nebo i nové 
související byznysy, které budou naplňovat vizi 
LMC pomáhat lidem k seberealizaci a růstu. 
A díky tomu pak ještě inspirativnější prostředí 
kolegů s ještě různorodějším zázemím a zku-
šenostmi. Což by mělo přinést nejenom hod-
notu pro rozvoj LMC, ale i osobní rozvoj lidí 
z LMC a věřím i můj.

BĚHEM ADAPTACE  
JSEM POZNAL, ŽE PORAZIT  

NÁS NEBUDE LEHKÉ
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Doba pocovidová může někdy vypadat 
složitě, lidstvo už se ale mělo i hůř. 
Paradoxně však každý velký průšvih 
znamenal posun civilizace na další 
vývojovou příčku. Jestli nevěříte, za chvíli 
si přečtete pár příkladů. A až vás 
přesvědčíme, můžeme se společně 
rozkoukávat, kam stoupáme právě teď. 
Tušíte? 

Vyhlížíme 
    civilizační skok

VÁLKA ZA UMĚLOU HMOTU
Těžko si představit krizi větších rozměrů, než 
je světová válka. A je vlastně trochu divné o ní 
uvažovat v pozitivním duchu. Paradoxně to ale 
byly právě největší tragédie moderních dějin, 
kterým dnes vděčíme za spoustu vymoženos-
tí. Mezi válečné vynálezy se počítají převratné 
technologie, jako je využitelná atomová ener-
gie, tryskové motory, elektronické počítače, 
radar nebo umělé hmoty. Ale také naprosto 
„obyčejné“ věci. Třeba lepicí pásky, sáčkový čaj 
a lentilky. Obrovský skok kupředu pochopitel-
ně zaznamenala medicína. Nové chirurgické 
a léčebné postupy, nové typy vakcín, trans-
fuze, využití krevní plazmy – to vše se poprvé 
ve velkém testovalo na bitevních polích. Do-
slova zlom přinesla do našeho světa antibio-
tika. Alexander Fleming sice izoloval penicilin 
už v roce 1928, ale až do II. světové války znala 
jeho vynález jen úzká skupina laborantů z Ox-
fordu. Za války se z protizánětlivého léku stal 
jeden z rozhodujících faktorů vítězství Spojen-
ců a za své zdraví a život mu dnes vděčí téměř 
každý člověk.

KEČUP Z HLADU
Že krize zasahují do ekonomiky a průmyslu, je 
celkem logické. Ale co gastronomie? I tam se 
díky katastrofám děly věci. Archeologové napří-
klad nedávno představili zajímavou teorii, jak 
nás krize naučila vyrábět sýr. Před 8 500 lety 
byli lidé už schopní zemědělci, ale ještě si ne-
uvědomovali, že půdu nelze využívat doneko-
nečna. Intenzivní hospodaření ochudilo pole 
v okolí prvních velkých osad natolik, že nasta-
la první lidstvem zapříčiněná environmentál-
ní krize doprovázená sesuvy půdy, úbytkem 
vody a neúrodou. Zachránily nás nedávno zdo-
mácnělé ovce a kozy. Využívali jsme tehdy vý-
hradně jejich maso, protože lidské útroby ješ-
tě na mléko nebyly zvyklé a v podstatě každý 
z nás byl těžký alergik na laktózu. Jenže co se 
nestalo – díky teplému počasí a nadmíře přiro-
zených bakterií se mléko rychle sráželo a spo-
lu se syrovátkou vypotilo i většinu laktózy. Jed-
noho dne se nějaký odvážlivec odhodlal divně 
vonící bílou hmotu ochutnat a zjistil, že je neje-
nom lahodná, ale i výživná a na rozdíl od mléka 
po ní neměl úporný průjem. Svět poprvé ob-
jevil sýr a vykročil na dlouhou cestu, na jejímž 
konci se skví pizza. A jestli jste barbaři a dáváte 
si na ni kečup, tak ten zase vypustil do světa 
Henry Heinz na konci recese v 70. letech 19. 
století. Z vynálezu inspirovaného čínskou rybí 
omáčkou se stal obrovský hit, protože lidé ne-
měli peníze na kvalitní jídlo a potřebovali chuť 
servírovaných blafů přehlušit něčím výrazným.

MEZI VÁLEČNÉ VYNÁLEZY 
PATŘÍ LEPICÍ PÁSKY,  

SÁČKOVÝ ČAJ A LENTILKY

ZACHRÁNILY NÁS NEDÁVNO 
ZDOMÁCNĚLÉ KOZY

DVOJČATA NÁM  
POMOHLA ZVLÁDNOUT COVID
Jestli je nějaká činnost, která se stala symbo-
lem krize způsobené pandemií covidu‑19, je to 
určitě online schůzování. Málokdo si pamatuje, 
že jeden z prvních masově využívaných nástro-
jů pro so ciální networking, online konference 
a debaty – platforma Meetup – se zrodil také 
za krize. Nápad vznikl v hlavě Newyorčana Sco-
tta Heifermana, který v září 2001 z oken bytu 
sledoval, jak do věží Světového obchodního 
centra naráží letadlo. V následujících dnech 
a týdnech Scott cítil, jak moc lidé touží být bě-
hem krize jeden druhému nablízku, i když 
nemohou vyjít z bytu. Naprogramoval proto 
portál, kde se mohli lidé účastnit virtuálních 
setkání, komunikovat s uživateli s podobnými 
zájmy a navazovat virtuální přátelství. No a díky 
jeho zkušenostem jsme mohli v nedávné covi-
dové kalamitě zvládnout spoustu věcí na dálku. 
To jsou paradoxy, co?

AUTOMOBILKY ZAČALY 
VYRÁBĚT LEHKÉ VOZY 

S PŘEDNÍM NÁHONEM

SEJFY S NEREALIZOVANÝMI PATENTY
Ještě na začátku 70. let jsme pálili benzin, 
jako by ho bylo nekonečné množství. V roce 
1973 najednou ropní šejkové utáhli kohou-
ty a svět se probudil. Lidem stojícím v neko-
nečných frontách s kanystry by to asi bylo 
jedno, ale díky vynálezům vzešlých z oné 
(velmi krátké) krize máme dnes snad ješ-
tě šanci odvrátit krizi daleko větší – klima-
tickou. Nutnost šetřit energií totiž přiměla 
spoustu firem nastartovat vývoj úsporných 
technologií. Například firma General Electric 
sáhla do sejfů s nerealizovanými patenty 
a vypustila do světa fluorescenční zářivky. 
Automobilky začaly místo věčně hladových 
ocelových brontosaurů vyrábět lehké vozy 
s předním náhonem a přímým vstřikováním. 
V USA byl navíc zaveden celostátní rychlost-
ní limit 55 mil/h, což vedlo nejen ke snížení 
spotřeby benzinu, ale i k rapidnímu pokle-
su počtu nehod a úmrtí na silnicích. V ne-
poslední řadě se za ropné krize nastarto-
val celý obor obnovitelných zdrojů energie 
od větrných elektráren po solární panely 
a tepelná čerpadla. Dá se očekávat, že ně-
jaké podobné důsledky bude mít i covidová 
krize. První vlaštovky už vyletěly. I ony nás 
zřejmě donesou do úplně nového světa.
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Až vyjde měsíc,  
  tak obchod zavřu 
Budoucnost práce je důležité téma. 
A tak jsme se na ni zeptali těch 
nejpovolanějších – dětí, které ji 
budou dělat. Protože ti, kdo za pár let 
převezmou otěže světa, si svoje budoucí 
povolání představují parádně. 

MARTIN 
ŘECHTÁČEK, 7 

Chtěl bych být popelářem. Pracoval 
bych 4 dny v týdnu a 1 den bych měl čas 
na dítě. Pracoval bych asi 5 hodin denně, 

nejradši v Praze 6. Přijde mi, že tahle práce 
by mohla být celkem jednoduchá, a vozil bych 

se na autě. Ale asi bych se držel oběma ru-
kama. Viděl jsem, že někteří se drží jenom 

jednou rukou. A je to důležité, protože 
lidi nemusejí vyhazovat odpadky na 

skládku a je to čistotnější pro 
přírodu.

KRISTÝNKA MI-
KEŠOVÁ, 9

Asi bych byla... fotbalistkou. 
Hrála bych fotbal 6 hodin každý 

den. V týdnu tak 4 dny. Trénovala 
bych na stadionu. Na fotbalu mě 

baví všechno, hraní i to, že běhám 
s kamarádkama a s kámošema. 

A to je na té práci i to nejdů-
ležitější. Že mě baví. 

ADÉLKA 
HAZDROVÁ, 7

Nejlepší je být zpěvačka 
nebo učitelka ve školce. 

Bude mě bavit, že budu zpí-
vat nebo učit děti. Mám 

ráda zpívání a děti.

RÚTKA MARTIN-
COVÁ, 6

Budu dělat kadeřnici, stříhat všem 
vlasy a dělat všem účesy, protože mě 

to baví. Zkouším si to stříhání na papíře a 
chci, aby se lidem ty moje účesy líbily. Všichni si 

řeknou o účes, já si ho napíšu, abych ho nezapo-
mněla, a pak budou mít radost z účesu. A taky chci 
vydělávat peníze, ať dětem můžeme koupit hračky 

nebo něco k jídlu nebo na cesty. Budu pracovat 
několik dní v týdnu od svítání až do západu slun-

ce; až vyjde měsíc, tak obchod zavřu. A ráno 
zase otevřu klíčema. Budu to mít v oranžo-

vém domě, nahoře budou veliký modrý 
otevřený nůžky a dveře budou 

zelený.

TOMÁŠEK 
HAZDRA, 5

Chci být hasič nebo 
policajt.

KRISTINA ANN 
HOVET, 12

Ve svojí budoucí práci budu fotit 
landscape, lidi a svatby. Chci praco-
vat dva nebo tři dny v týdnu, a to na 

Novém Zélandě nebo v Británii. Vybrala 
jsem si tuhle práci, protože mě baví fotit 
a můžu cestovat do krásných oblastí. Ne-
bude to nijak těžký ani unavující a můžu 

na fajn místa a svatby. Moje práce 
bude důležitá, protože můžete 
uchovat krásné vzpomínky díky 

fotkám!

VOJTA  
MARTINEC, 4

Já chci dělat hasičskou práci. 
Budu na velikánské červené hasič-

ské stanici a budu mít hasičské auto 
a hasičský dron a hasičský člun a hasič-
ského psa. A stanici někdy zavřu, budu 
ji zamykat v noci, když zrovna nebude 
hořet. Když bude hořet, tak odemknu 

a pojedu hasit autem s hasičskou 
sirénou. Je důležité hasit ohně! 

A mě to baví.

TOMÁŠ 
MIKEŠ, 6

Bavilo by mě být policajtem. 
Pracoval bych tak jednu dvě ho-

diny pět dnů v týdnu. Nebo vlastně 
tři hodiny. Byl bych na bílomodré 

policejní stanici. Policajty mám rád, 
protože mají zbraně a honí a chy-

taj zloděje. Moje práce bude 
důležitá v tom, aby nikdo 

nekradl. 

zpět na obsah



Zní to jako jeden z příběhů, které milují ho-
llywoodští scenáristé. Je o brazilském klukovi, 
který se zhlédl v surfingu, ale neměl peníze ani 
na vlastní prkno. A tak sjížděl vlny na polysty-
renovém víku chladicího boxu na ryby. A když 
se zlomilo, slepil ho pomocí několika tyček, 
protože patřilo jeho otci. Je o borci, který díky 
odříkání celé své rodiny začal vyhrávat závody. 
A nakonec je o aktuálním olympijském vítězi. 
Myslíte, že to je konec? My ne. O tomhle kluko-
vi ještě uslyšíme.

 Tom Moore

Lidé roku 
2021

Letošek byl dynamičtější než jiné roky. 
V mnoha oborech bylo třeba opustit 
staré, zavedené postupy a spolehnout se 
na nové. Lidé ale nejsou postupy. Cestu, 
jak světu ve složité době pomoci a uspět, 
hledali staří i mladí. A staří i mladí ukázali 
svou platnost a sílu. V lidech roku 2021  
oslavujeme minulost i budoucnost.

Symbol boje proti globální pandemii se kon-
ce covidové epidemie sice nedožil, jeho smrt 
v únoru 2021 však spojila Británii podobně, 
jako to jeho postava dokázala už jednou před-
tím. A jak že se to siru Moorovi povedlo? Pů-
vodně chtěl na začátku krize vybrat tisíc liber 
na podporu britského zdravotnictví. Ve sbírce, 
kterou uspořádal ke svým 100. narozeninám, 
se zavázal ke speciální výzvě – pokud lidé část-
ku naposílají, ujde stokrát vzdálenost 25 me-
trů kolem své zahrady. Nakonec vybral skoro 
33 milionů liber, získal desítky ocenění včetně 
rytířského titulu a dostal se i na vrchol britské 
hitparády. Přispěl totiž ke coveru písně You 
Will Never Walk Alone. Výtěžek z jejího úspě-
chu přitom putoval (kam jinam než) na chari-
tu. A navíc stihl zřídit i vlastní nadaci a sepsat 
autobiografii. Tomuhle říkáme odejít s úctou 
a na vrcholu!

 Bára Cihlová
Barbora se rozhodla pro práci v laboratoři, 
když jí bylo 15. Zajímaly ji léky a to, jak se vy-
rábějí. A protože to myslela vážně, rovnou na-
psala do Institutu organické chemie a bioche-
mie v Praze, kde ji přijali na dlouhodobou stáž. 
Brzy dostala nabídku studovat na Oxfordu 
(a také v Londýně a v Edinburghu). Rozhodla 
se pro Oxford. Brexit ale způsobil, že najednou 
nebylo možné studovat v Británii bez poplatků, 
které jsou ve statisících korun ročně. Kdekdo 
jiný by se na to vykašlal, ne však Bára. Vyrobila 
si crowdfundingovou kampaň – a díky spous-
tě skvělých lidí, kteří jí přispěli, jde na Oxford. 
Přispět na další ročníky můžete přes stránku 
www.cihlova.cz.

 Tomáš Čupr
V Česku a Maďarsku servíruje Rohlík, v Ně-
mecku Křup a v Rakousku zase Okurčičku. Tím 
jeho evropské plány ale zdaleka nekončí! To-
máš Čupr je první český jednorožec. Jedno-
rožec proto, že ve svých privátních rukou drží 
firmu v minimální hodnotě miliardy dolarů. 
To by však nebyl on, aby se spokojil s tímhle 
prvenstvím. Jeho ambicí je dostat online su-
permarket Rohlík ještě dál. Připravuje expanzi 
do Španělska, Francie a Itálie. V tom mu štědře 
pomáhá ochota investorů podporovat jeho vi-
zionářské plány.  

 Lukáš Krpálek
Před dvěma lety jsme v ročence o Lukášo-
vi psali, že v judu přestoupil ze své polotěžké 
váhy do nejtěžší váhové kategorie. Letos v ní 
získal zlatou olympijskou medaili. Je živým dů-
kazem toho, že kdo vytrvá a pracuje na sobě, 
má pořád kam stoupat. A kromě toho – jeho fi-
nálový zápas byl parádní podívaná.

 Ítalo Ferreira
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Průzkum mezi zaměstnavateli z letošního 
června přinesl dobré zprávy. Ekonomika 
silně roste, firmy posilují nábor a jsou 
ochotné zvyšovat mzdy.  

Aktuální data: 
    Firmy se chystají          
 nabírat ještě víc 

57 % 
očekává nárůst  
počtu zaměstnanců

6 % 
očekává pokles 
počtu zaměstnanců

JE POTŘEBA ZAČÍT 
S HLEDÁNÍM TALENTŮ  
MEZI VLASTNÍMI LIDMI

36 % 
plánuje zvyšovat 
mzdy

2 % 
plánují snižovat 
mzdy

BUDOUCÍ VÝVOJ MEZD  
PODLE ZAMĚSTNAVATELŮ

DOMINUJÍ TECHNOLOGIE 
A NOVÝ REŽIM SPOLUPRÁCE

DO ČEHO CHTĚJÍ FIRMY  
PO PANDEMII NEJVÍCE 
INVESTOVAT

28 % 
zkvalitnění 
leadershipu 

37 % 
online vzdělávání 
(o polovinu více než loni)

43 % 
digitalizace

27 % 
otevřená interní 
komunikace

22 % 
vztahy se 
zaměstnanci

29 % 
online pohovory

28 % 
častější práce  
na dálku

BUDOUCÍ VÝVOJ SKLADBY ČESKÉ 
POPULACE V EKONOMICKY 
AKTIVNÍM VĚKU

2019
6,588 MIL. 6,393 MIL. 6,359 MIL. 6,221 MIL.

2024 2029 2034
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Podzimní průzkum mezi zaměstnavateli ukázal 
trendy na trhu práce zřetelně. Firmám se daří, 
proto usilovně nabírají. Protože uchazečů je na 
trhu méně, než by zaměstnavatelé potřebo-
vali, jsou firmy ochotné zvyšovat mzdy. Pokud 
v ekonomice nenastane nečekaný fatální zlom, 
počítají s tím, že tento trend se udrží. 

VÍC NEŽ PŘED PANDEMIÍ

Obsazovaných pozic je v posledních měsících 
na trhu práce o dvě třetiny více než loni bě-
hem pandemického útlumu. To není překvapi-
vá zpráva. Zajímavější číslo je 20 %, o které je 
počet těchto pozic vyšší i proti předpandemic-
kému roku 2019. V živé paměti personalistů 
i ředitelů firem zůstává, jak bylo před pandemií 
obtížné nabrat nové lidi, a to i v situaci, kdy byli 
změnám práce nakloněni a opouštět svá stará 
místa se nebáli. Dnes je poptávka po pracovní 
síle o pětinu vyšší než tehdy, zaměstnanci se 
přitom po nejistých měsících covidu více bojí 
a nechtějí tolik měnit práci. 

Kombinace těchto skutečností vytváří tlak, kte-
rý vede k poměrně rychlému růstu nabízených 
i stávajících mezd.  Za 2. čtvrtletí 2021 vzrostly 
mzdy meziročně o 11,3 %. Konkrétně ve zdra-
votnictví to bylo dokonce o 43,8 %, v pohos-
tinství o 17,3 %, v nemovitostech a realitním 
obchodě o 15,4 %, v průmyslu (v němž pracuje 
1,1 milionu lidí) o 11 % a například ve vzdělává-
ní o 10 procent. Jediné odvětví, kde mzdy klesly 
(o 1,6 procenta), je peněžnictví a pojišťovnic-
tví. Zajímavý je pohled na odvětví IT, kde mzdy 
vzrostly „jen“ o 4,7 %, což je ale proto, že zde 
nestagnovaly ani neklesaly za pandemie. 
Tlak na růst platů a mezd přitom nemizí. Firmy 
totiž hodlají dál bouřlivě nabírat. Celých 57 % 
manažerů tvrdí, že počet zaměstnanců u nich 
dál poroste, a pouze 6 %, že klesne. Podobný 
dojem mají i o mzdách, kde růst očekává 36 % 
z nich a pokles pouhá 2 % tázaných šéfů. Snižo-
vání mezd zjevně není na pořadu dne. 

CO MANAŽEŘI V NOVÝCH  
PODMÍNKÁCH HODNOTÍ NEJLÉPE

55 % 
schopnost lidí  
pracovat dobře  
i na home office

40 % 
vysoká solidarita 
a angažovanost 
zaměstnanců

21 % 
důvěra mezi 
zaměstnavateli  
a zaměstnanci

V malých firmách je tlak na nábor i vyšší mzdy 
zatím střídmější, protože je pandemie zasáhla 
hůře. Jsou v méně výhodné pozici, neboť ne-
dokážou kandidáty víc zaplatit. Bodovat můžou 
ale jinak – zaměstnanci u nich mají například 
možnost reálně ovlivnit zásadní věci.  

KAM STRČIT PENÍZE?

Zajímavá čísla ukázal průzkum mezi zaměstna-
vateli v otázce, do jakých oblastí chtějí investo-
vat. Na prvním místě se stále drží digitalizace 
firem. Na druhé se ale vyšvihlo online vzdě-
lávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé si jasně 
uvědomují, že v časech personální nouze se 
část problému dá řešit hledáním talentů mezi 
vlastními lidmi a jejich posouváním na vyšší 
úroveň. Důležité místo mezi investicemi si drží 
práce na dálku, jejíž podpora je už ale hlavně 
udržovací, protože v mnoha společnostech už 
funguje. Důraz manažeři kladou také na leade-
rship, interní komunikaci a firemní kulturu. 

CO SE ZLEPŠILO

Pozitivní změny, které z pohledu zaměstnava-
telů přinesly poslední měsíce, jsou pořád ješ-
tě ovlivněmanažerů přetrvává ve firmách vy-
soká angažovanost a solidarita. Ty se během 
covidových měsíců zvedly skokově, nikoliv ale 
jednorázově, svou hladinu důležitosti si zatím 
víceméně udržely. Vysoko ceněná zůstává dů-
věra mezi šéfy a zaměstnanci, kterou vnímá 
21 % manažerů. Zvyšuje se důvěra v to, že fir-
my dokážou v těžkých dobách najít zdroje in-
vestic a zisku (z loňských 8 % na letošních 20 
%). Naproti tomu cítí manažeři vyšší přetížení 
sebe i kolegů a hlásí méně času na práci (jeho 
dostatek hlásí 11 % proti loňským 14 %) i na 
odpočinek (3 % proti 8 % loni na jaře).

HLEDEJTE NEČEKANÉ MOŽNOSTI

Co si ze všech zmíněných informací vzít? Fir-
my jedou na plný plyn a nabírají. Zanedlou-
ho ale nebudou mít z čeho. Celková zaměst-
nanost u nás dlouhodobě neporoste kvůli 
demografii. Lidí v produktivním věku prostě 
ubývá a rychle stárnou. Graf vývoje skladby 
lidí v produktivním věku je neúprosný. Klíčové 
proto pro budoucí úspěšné firmy bude nabí-
rat toho, kdo je. Maminky s dětmi, starší lidi, 
přeučovat své stávající zaměstnance i dávat 
šanci lidem, kteří přichází z jiných oborů. Jinak 
nebudou mít dost těch, kdo by je vynesli na 
cestu k úspěchu. 

ZMĚNA VYTÍŽENÍ LIDÍ PODLE 
ZAMĚSTNAVATELŮ

40 % 
mělo čas dotahovat resty  
a nedodělané úkoly v červnu 2020

14 % 
mělo takový čas 
v červnu 2021

26 % 
mělo čas pořádně se zabývat tím,  
co je důležité, v červnu 2020

13 % 
mělo tento čas 
v červnu 2021 

8 % 
mělo čas  
si dobře odpočinout
v červnu 2020 3 % 

mělo takový čas 
v červnu 2021
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Nové Teamio  
    bude přehlednější, 
chytřejší a mobilní
Přestože se v LMC na produktech 
pracuje průběžně, přijde občas chvíle 
udělat v některém z nich razantní změny. 
Velkou revitalizací právě prochází jeden 
z nejzásadnějších nástrojů pro české 
personalisty – Teamio. Jak prozradil Leoš 
Černý, změny jsou tak velké, že se příští jaro 
dočkáme Teamia v podstatě úplně nového. 

ROZHODLI JSME SE,  
ŽE UŽIVATELSKOU 

STRUKTURU TEAMIA 
MAXIMÁLNĚ ZPŘEHLEDNÍME

Než se pustíme do podrobností, 
jak je vlastně Teamio staré? 
Je mu pět let. Nebo přesněji: v roce 2016 došlo 
k překlopení posledních klientů z původní plat-
formy G2, na jejímž základě Teamio dodnes 
funguje. O „Gé dvojce“ moc často nemluvíme, 
ale možná by stálo za to si připomenout, že 
když jsme ji v roce 2006 spouštěli, byla široko 
daleko jediným cloudovým řešením zaměře-
ným na správu náboru. Libor Malý s tou vizí 
předběhl dobu, stejně jako ji předběhl s Jobs.cz.

Co bylo impulzem k zahájení 
prací na novém Teamiu? 
Díky náskoku, který jsme měli s G2 a Teamiem, 
jsme byli v našem oboru dlouhá léta trend-
setteři. Poslední zhruba rok ale sledujeme, že 
nám někteří jiní hráči začali, jak se říká, šlapat 
na paty. Průběžně si děláme výzkumy trhu a 
naší hlavní snahou pořád je být pro své zá-
kazníky nejlepší. To nás přimělo k rozhodnutí 
opustit řadu rozdělaných drobných projektů 
a soustředit se na základ byznysu, který nás 
od zbytku trhu odlišuje.  

Jaké změny tedy v Teamiu nastanou? 
Bude jich celá řada. Prvním naším cílem bylo 
udělat Teamio přehlednější. Když si ho otevře-
te dnes, má na titulní straně spoustu widge-
tů, boxíků, agend, novinek, barometrů... Což 
je sice fajn a uživatel má vše při ruce, ale zrov-
na v tomhle případě se kloníme k názoru, že 
méně je více. Rozhodli jsme se proto, že uživa-
telskou strukturu Teamia maximálně zpřehled-
níme. Umožňuje nám to mimo jiné i přechod 
na novou technologii React, která je oblíbená 
mezi tvůrci webových aplikací. 

Webových aplikací? 
Ano. Posun ze struktury webové stránky k apli-
kaci je vlastně možná dobrý způsob, jak změnu 
uspořádání popsat. Horní horizontální menu 
se posune doleva do vertikály, což nám umož-
ní stránku maximálně pročistit a zároveň zís-
kat místo pro přidávání nových funkcí. Rozdíl je 
vidět na první pohled. Na titulní stránce bude 
teď jen přehledné menu a čtyři základní widge-
ty, které každý recruiter potřebuje každé ráno 
po otevření počítače vidět – kolik má nových 
kandidátů k posouzení, kolik má lidí v inboxu, 
kolik lidí má informovat o průběhu výběrové-
ho řízení a kolik lidí mu čeká u pohovoru. Plus 
možnost rychle se prokliknout do všech aktuál-
ních výběrových řízení. 

Proč jste zvolili právě tyto funkce? 
Ze zpětné vazby a z uživatelských průzkumů 
víme, že jsou pro personalisty nejdůležitější. 
V dosavadní podobě Teamia přitom byly roz-
házené v různých záložkách a uživatel se k nim 
musel proklikávat. 

Na vývoji tedy spolupracují i klienti?
Určitě. Vždycky to tak bylo a klienty chceme 
zapojovat čím dál víc. V současnosti už běží 
takzvaný Customer Charter Program, spolu-
pracujeme v něm zhruba se třiceti progresiv-
ními firmami, které máme zařazené jako „early 
adoptery“ nových technologií. Tihle klienti jsou 
s námi tak jako tak v neustálém kontaktu a dá-
vají nám průběžně návrhy, co by chtěli v našich 
produktech upravit. V novém programu se bu-
dou brzy dostávat k novým verzím produktů – 
třeba zrovna Teamia. Jsme jim schopni spustit 
i takzvaný hi‑fidelity prototyp. Jde v podstatě 
o novou funkční verzi Teamia, kde jsou schop-
ni spravovat celý nábor. Tuto verzi společně 
zkoušíme a ladíme v reálné praxi.

Nové Teamio tedy bude čistší 
a přehlednější. To jsou všechny změny?
Máme sice dobrou zpětnou vazbu, co se týče 
intuitivnosti ovládání Teamia, ale věříme, že 
práci v něm můžeme udělat ještě příjemněj-
ší. V současnosti pilotujeme úplně nový způ-
sob flexibilní práce s uchazeči. Funguje tak, že 
si uživatel Teamia v novém prostředí sestaví 
vlastní workflow ze stavů, kterými uchazeč pro-
chází. Do sloupců si na stránce nastaví napří-
klad stavy „přijatý životopis“, „telefonický po-
hovor“, „interview ve firmě“, „zaslaná nabídka“ 
a „nástup“. V jednotlivých sloupcích pak bude 
mít seřazené kartičky jednotlivých uchazečů 
a bude je moci jednoduše mezi stupni výbě-
rového řízení přetahovat myší. Systém také 
umožní sloupce přidávat a ubírat. Nastavit si 
jedno jednodušší workflow třeba pro asistent-
skou pozici, jiné, vícestupňové pro manažery 
a libovolně mezi nimi přepínat. Je to výborný 
způsob, jakým si může každý uživatel přizpů-
sobit Teamio na míru, je maximálně přehledný 
a jednoduchý na ovládání. 

To také vzešlo ze spolupráce s klienty?
Ano, tento způsob organizace nám někte-
ří naši klienti navrhovali a myslím, že zajásají, 
když ho v Teamiu uvidí. A věřím, že i ostatní bu-
dou příjemně překvapeni, jak jednoduše se dá 
i s tak komplexním nástrojem pracovat. 

Je samoobslužnost směrem, 
kterým se nové Teamio ubírá?
V mnoha ohledech ano. Jednou z největších 
novinek jsou, jak tomu ve firmě přezdívá-
me, „samoobslužné kariérky“. Vycházeli jsme 
z toho, že firmy mívají na svém korporátním 
webu odkaz „ka riéra“, ten často vede na sepa-
rátní stránky spravované externí firmou nebo 
někým z IT oddělení, kdo má fůru jiné práce, 
a jejich HR nemá možnost do nich zasahovat. 

To personalistům vadí?
Z průzkumů víme, že mnoho klientů by chtělo 
mít možnost jejich podobu upravovat. Aktuali-
zovat obsah, měnit údaje a mít pod kontrolou 
i samotnou vizuální podobu employer brandu. 
Pro klienty, kteří mají kariérní stránky prováza-
né s Teamiem, jsme proto vyvinuli online edi-
tor, který přesně to umožňuje. V jednoduchém 
in tuitivním rozhraní si na kariérních strán-
kách snadno upraví vzhled, vymění neaktuál-
ní fotografie, vytvoří nové odkazy a podobně. 
V dalším kroku chceme tyto kariérní stránky 
propojit i s doporučujícím programem. Každý 
zaměstnanec se do nich bude moci firemním 
e‑mailem přihlásit a získat přehled o volných 
pozicích, které firma nabízí. Jak interně, tak ex-
terně pro případ, že by věděl o někom ze své-
ho okolí, koho by na pozici mohl doporučit. 
Jelikož půjde o zaměstnance firmy, tak se mu 
mohou zobrazit i informace, které do veřejně 
přístupné části kariérních stránek nepůjdou 
– například údaje o struktuře managementu, 
odměnách a podobně. Rozhraní umožní ur-
čovat, které informace budou veřejné a které 
pouze interní, aniž se budou muset nastavovat 
dvakrát. 

Zmínil jste, že se Teamio z klasické 
webové struktury překlopilo 
do podoby aplikace. Bude mít 
i svou čistě mobilní podobu? 
Ano a tento krok je jedním z těch, ke kterým 
nás přivedli naši konkurenti. Mobilní podobu 
vytváříme opravdu speciálně pro užívání na te-
lefonech. Nepůjde tedy jen o upravenou webo-
vou verzi. Uživatel v ní bude mít k dispozici 
zásadní funkce Teamia podpořené inteligent-
ními algoritmy. Ty například budou v uchaze-
čích samy vyhledávat a zobrazovat nejdůleži-
tější informace. Uživatel tedy nebude muset 
na obrazovce mobilu pročítat celé CV a prů-
vodní dopisy. Uvidí na první pohled, v čem je 
uchazeč dobrý a co firmě nabízí. Může si tedy 
třeba během cesty do práce nebo večer u te-
levize spustit aplikaci, jednoduše si protřídit 
kandidáty, označit si ty, na které se pak podí-
vá v práci podrobně na počítači. Další funkcí, 
o níž věřím, že ji naši klienti ocení, je zobra-
zování informací během telefonních hovorů. 
Obvolávání kandidátů představuje velkou část 
práce HR. Často se stává, že kandidát tele-
fon nezvedne, volá zpátky později, a je nároč-
né si udržovat přehled, kdo právě volá a kvůli 
které pozici. Teamio toto zařídí za vás. Když 
kandidát hovor nepřijme, personalista může 
přes Teamio jednoduše poslat zprávu, že vo-
lal a kvůli které pozici. Stejně tak se i uživa-
telům Teamia budou při volání automaticky 
zobrazovat jména kandidátů a na jakou pozici 
se hlásí. Může se totiž stát, že nemám zrovna 
čas zvednout hovor z neznámého čísla. Když 
ale vidím, že mi volá kandidát na CEO pozici, 
tak si ten čas určitě najdu. 

Nové Teamio tedy bude pohánět 
i umělá inteligence?
Naším cílem je maximálně zjednodušit 
klientům jejich náročnou práci. A machine le-
arning a použití umělé inteligence jsou při 
tom mocné nástroje. Může jít třeba o zmiňo-
vané „předchroustání“ informací z životopisů, 
ale naše algoritmy se projeví i v personalizaci 
pracovního prostředí. Nové Teamio například 
bude sledovat pracovní návyky uživatelů a při-
způsobovat se jim. Když tedy má někdo ve zvy-
ku ráno jako první projít neposouzené uchaze-
če, vyběhne mu po přihlášení na prvním místě 
právě odkaz na ně. 

Asi zásadní otázka – kdy se klienti 
nového Teamia dočkají?
Jednotlivé funkce budeme postupně uvolňo-
vat pro menší skupiny klientů, sbírat od nich 
zpětnou vazbu a průběžně nové prostředí ladit 
a upravovat. Velký start, včetně nového loga, 
bychom rádi provedli na jaře 2022. Ideálně, jak 
je naším zvykem, 1. dubna.
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S tím, jak polevil nápor pandemie, zesílila 
tendence vracet práci z domova zpátky 
do kancelářských prostor. Máme na ně 
po mnohaměsíčním odloučení jiné nároky? 
Vnímáme jinak pracovní proces a chceme, 
aby se změna odrazila v prostředí? 
K odpovědím je málokdo povolanější než 
Apolena Weissová, workplace konzultantka 
ze společnosti CAPEXUS, která se 
na tvorbu moderních pracovních míst 
specializuje. Navrhuje jejich novou podobu 
mimo jiné i pro LMC. 

Kanceláře založené 
   na důvěře

Změnily se během pandemie 
nějak požadavky na architekturu 
a design kanceláří? 
Změnily, a to zcela zásadně. Hlavním důvodem 
ke změně je, že mnoho firem využilo lockdown 
k restartu. K zavedení nových způsobů fun-
gování. Musím dodat, že hodně těchto změn 
vychází z trendů, které jsme sledovali už před 
pandemií. Například uzpůsobení kanceláří pro 
hybridní fungování, pro práci na dálku. Flexibil-
ní pracoviště rozložené podle aktivit, a ne pod-
le stálého zasedacího pořádku. To vše jsme 
slýchali již před covidem. Firmám se ale do tak 
razantní změny zkrátka často nechtělo. 

Kdybyste měla vypíchnout jednu 
největší změnu, která by to byla?
Asi logicky je to tendence pracovat a řídit firmu 
na dálku. Posun od nutnosti fyzické přítom-
nosti ve firmě k vedení založenému na důvěře 
a orientovanému na odvedenou práci. 

Co to znamená pro vás jako pro 
návrháře pracovního prostředí?
Otevřel se nám prostor být flexibilní. Může-
me se odpoutat od jednotlivých pracovišť in-
dividuálních zaměstnanců a začít přemýšlet 
o zónách. V kancelářích, které teď designujeme 
pro LMC, proto navrhujeme takzvaná soused-
ství. Každému týmu bude přiděleno soused-
ství a přizpůsobí se jeho potřebám. Prostor 
ale nebude rozdělen na fixní pracovní místa. 
Můžete si ho představit třeba jako jídelní stůl 
u vás v rodině. U něj má každý člen rodiny své 
oblíbené místo, ale to neznamená, že si na něj 
v jeho nepřítomnosti nemůže sednout někdo 
jiný. 

Takže flexibilita vedení firmy se odráží 
i ve flexibilitě pracovního prostoru.
Přesně tak. Takové uspořádání nám dává mož-
nost využít novým způsobem i společné pro-
story. Ve společných prostorech dnes musíme 
uvažovat o takových věcech, jako jsou zóny 
pro online konference, pro telefonáty – krátké 
i dlouhé. Už dříve jsme zaváděli také tiché zóny 
určené pro soustředěnou práci a naopak pro-
story pro potkávání, pro týmovou spolupráci 
a kreativní výměnu nápadů. Hybridní spoluprá-
ce nás uvedla do prostředí, kdy se lidé nebu-
dou potkávat v kancelářích každý den. Tím pá-
dem musíme okamžiky setkání podpořit, aby 
byly využity co nejefektivněji. 

Mají různé firmy různé požadavky, 
nebo nás pandemie sjednotila? 
U klientů panuje shoda na tom, že změna je 
potřeba a že se na změně chtějí podílet. Na-
ším úkolem je odhalit všechny jejich potřeby 
a návrhy pracovního prostředí přizpůsobit je-
jich způsobu fungování. Je ale určitá část firem, 
která věří, že se bude moci vrátit do „předpan-
demického“ stavu. To jsou většinou direktivně 
řízené firmy, kterým vyhovuje mít zaměstnance 
každý den na pracovišti. Pak jsou firmy, které 
o změnách uvažují, ale ne vždy je skutečně zre-
alizují. Když se s nimi bavím, tak často slýchám, 
že „ty flexibilní kanceláře“ už mají. Pak ale zjis-
tím, že tím myslí openspace pro osmdesát lidí, 
kde zaměstnanci nemají stálá místa. Což není 
flexibilní kancelář. Flexibilní kancelář znamená, 
že si můžete vybrat místo podle práce, kterou 
právě děláte. Když se potřebujete soustředit, 
jdete do tiché zóny, když potřebujete diskuto-
vat s kolegy, jdete do vaší týmové zóny. 

Nezměnila pandemie i hygienická 
pravidla a předpisy?
Cítíme, že firmy chtějí být připraveny na pří-
chod podobné situace, jako byla při nástupu 
covidu. Hygienická opatření k tomu určitě pa-
tří. Stává se, že nadnárodní firma shromáždí 
pravidla všech svých poboček, vybere z nich ta 
nejpřísnější a ta nařídí aplikovat ve všech kan-
celářích po celém světě. I u firem, které to ne-
mají nastaveno takto přísně, ale vidíme daleko 
větší důraz třeba na možnost důkladného úkli-
du kanceláří. Z toho vyplývá zajímavé „pravi-
dlo čistého stolu“. Dřív bylo zvykem zakazovat 
úklidové službě uklízet pracovní stoly, protože 
na nich byly dokumenty, rozpracovaná práce 
a podobně. Dnes, a zvlášť při přechodu na fle-
xibilní kancelář, je ale nutné, aby stůl zůstal 
po skončení pracovní doby prázdný a mohl se 
uklidit.

Jak je to v zahraničí? Stejné? Jiné? 
Máme nějaké specifikum?
Naše firma je součástí sdružení Studio Allian-
ce, asociace firem zabývajících se pracovním 
prostředím. Takže máme přehled o tom, co se 
děje v zahraničí. Neřekla bych, že jsme něčím 
výjimeční. Snad jen ve větší ochotě do změn jít. 
Pracujeme teď například na novém konceptu 
kanceláří pro Vodafone, který by pak po Praze 
měly převzít i jeho pobočky v zahraničí. 

Zatím to vypadá, že nás pandemie 
posunula správným směrem. Je něco, 
s čím se kvůli pandemii musíme 
rozloučit? Je vám nějaké změny líto? 
Rozloučit se asi budeme muset s velkými za-
sedačkami. Uvědomili jsme si, že je lepší udě-
lat čtyři malé pro pět lidí než jednu velkou pro 
dvacet. A jestli je mi něčeho líto? Změn, které 
provádíme, určitě ne. Líto je mi firem, které 
nevyužily nucenou přestávku k restartu svého 
fungování a hodlají se vrátit tam, kde už jed-
nou byly.

KAŽDÉMU TÝMU BUDE 
PŘIDĚLENO SOUSEDSTVÍ 

A TO SE PŘIZPŮSOBÍ VŠEM 
JEHO POTŘEBÁM 

JE MI LÍTO FIREM, KTERÉ 
NEVYUŽILY NUCENOU 

PŘESTÁVKU K RESTARTU 
SVÉHO FUNGOVÁNÍ...  

7 způsobů,
jak zlepšit vaše kanceláře

ZÓNY PODLE ČINNOSTÍ
Moderní kancelář se mění ve flexibilní 
pracoviště, rozložené ne podle stálého 
zasedacího pořádku, ale podle aktivit, které 
se tu odehrávají. Je tu místo na meetingy, 
na relax, na soustředěnou práci atd. Zá-
roveň by každý tým měl mít vlastní zázemí 
uzpůsobené jeho potřebám. 

PŘESTAVTE SKŘÍNĚ
Nábytek by měl podporovat spolupráci,  
kreativitu a agilní práci. Co třeba místo 
řady individuálních stolů použít jeden 
velký stůl a nechat kolem něj proudit 
debatu jako kolem stolu jídelního? 
A opravdu potřebujete všechny ty skříně?

SMART OFFICE
K inteligentní kanceláři patří inteligentní 
systémy. Online rezervování zasedacích 
místností či parkovacích stání či přehled 
toho, kdo je na místě a kdo na HO, pomů-
žou udržet pohodlí a komfort zaměstnan-
ců a také jasno o tom, kdo by mohl být 
k dispozici k osobnímu setkání. 

VE ZDRAVÉ FIRMĚ ZDRAVÝ VZDUCH
Lehké, záporně nabité ionty kyslíku jsou 
jedním z nejúčinnějších přirozených dez-
infikátorů vzduchu. Pomocí ionizátoru po-
můžeme udržet vzduch ve vnitřním pro-
středí kanceláří čistý a bezpečný. 

SLYŠTE, SLYŠTE!
Hluk snižuje schopnost soustředit se až 
o 66 %. Akustické stěny, panely a paravá-
ny zajistí omezení celkové úrovně hluku 
a umožní i flexibilní rozdělení prostoru.

HALÓ, TADY KANCLOVI
Kvůli nárůstu konferenčních hovorů se 
stále častěji používají tzv. telefonní budky. 
Jsou buď fixní, nebo mobilní.

KAMERY A PLÁTNA
Flexibilní kancelář znamená, že se v ní 
nikdy nebudou vyskytovat všichni za-
městnanci. Těm fyzicky nepřítomným je 
potřeba umožnit přítomnost virtuální. 
V kancelářích bychom měli dbát na vyba-
vení konferenčních místností, přístupo-
vých bodů i telefonických boxů spolehli-
vou technikou a rychlým připojením. Celá 
firma by měla vždy používat jedno stan-
dardní IT vybavení.
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Za poslední rok a půl toho personalisté 
zvládli spoustu. V nejistém prostředí museli 
udržet zaměstnance motivované, pomoci 
jim zvládnout přechod do nevyzkoušeného 
způsobu fungování, dohlížet na jejich 
bezpečí a zdraví a vůbec držet firmu morálně 
pohromadě. Pandemie zrychlila procesy, 
které se v byznysu dlouho chystaly. A přinesla 
role, které se v HR začínají vynořovat. 
z domova, virtuální schůzky, změny 
ve struktuře vedení projektů, vzdělávání 
přesunuté do online prostředí… Výčet 
covidových změn ve fungování firem by 
mohl pokračovat dlouho. Všechny ale 
mají jednoho společného jmenovatele – 
zaměstnance. Jejich zvládání tím pádem 
velmi často spadlo do agendy HR. A to 
s sebou přineslo úplně nové HR pozice.

Dálkový manažer 
  a další nové HR role

KOLEGŮM NAVYKLÝM NA  
HOME OFFICE MŮŽE NÁVRAT 

DO KANCELÁŘE PŮSOBIT  
ÚZKOST A FRUSTRACE

MENTOR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Nástroje na pořádání virtuálních schůzek, 
vzdálené vedení projektů, sdílené tabulky 
a další vychytávky jsme měli v balíčcích kance-
lářských aplikací i před pandemií. Až nucená 
izolace nás ale donutila je začít využívat. Jeli-
kož v nastalé situaci nebylo možné uspořádat 
celofiremní školení MS Teams nebo Google 
Meets, byli to lidé z HR, kdo se musel s nástroji 
seznámit jako první a pak ještě nalézt způsob, 
jak znalosti předat kolegům. Z nejednoho per-
sonalisty se během pár týdnů stal zdatný tech-
nologický mentor, který se nezalekne ani pořá-
dání virtuálních náborových veletrhů. Ostatní 
se s IT naučili mluvit (aspoň trochu) společnou 
řečí. 

MANAŽER DÁLKOVĚ  
PROPOJENÝCH TÝMŮ
Termín „Remote Team Management“ v HR exi-
stuje dávno, ale ještě před rokem a půl se až 
na výjimky používal jen v teoretických debatách 
o vzdálené budoucnosti oboru. Pandemie nás 
donutila teo rii rychle překlopit do praxe. Inter-
net a nástroje vzdálené komunikace nás sice 
udržely ve spojení, ale možnost setkávat se tvá-
ří v tvář, zaskočit ke kolegovi na rychlou poradu 
nebo si během oběda vyříkat případné nesho-
dy nám nenahradily. Pro HR oddělení to zna-
menalo zhostit se pozice, které se ve fotbalové 
terminologii říká „libero“. Stejně jako hráč s pů-
sobností na celém hřišti se jednu chvíli perso-
nalisté zapojovali do podpory týmových mana-
žerů, o chvíli později pomáhali šéfům projektů 
s koordinací práce. Na obrazovkách Teamsů 
hledali v obličejích a gestech kolegů známky 
frustrace, zaváděli nové procesy a cesty komu-
nikace, prováděli výzkumy a řešili, jak nasta-
vit dálkové schůzky. Hasili problémy, ještě než 
mohly ohrozit křehkou rovnováhu provizorně 
fungující firmy. Všechny tyto nové dovednosti 
rozhodně nepřijdou vniveč, protože podle prů-
zkumů až 80 % firem hodlá alespoň v nějaké 
podobě práci z domova provozovat dál. 

WELLBEING MANAŽER
Další terminus technicus, který do nástu-
pu pandemie znali v HR jen ti nejprogresiv-
něji naladění nadšenci a ze kterého se stala 
nezbytnost. Jestli něco doprovázelo měsíce 
pandemie, pak to byla úzkost a z ní plynoucí 
frustrace. Nevěděli jsme, co se vlastně děje, jak 
nebezpečný virus je, jak dlouho s námi bude, 
jestli svět končí, nebo jestli se za chvíli zase 
budeme vracet do normálu. Držet kolegy roz-
strkané po home officech při smyslech, moti-
vované a v náladě pokračovat v práci nebylo 
vůbec jednoduché. V HR pro tento účel rychle 
vznikla celá skupina specializovaných nástrojů. 
Virtuální pohovory, mikrodotazníky, chatboti, 
firemní linky důvěry prokazují svou užitečnost 
i během přechodu zpátky do normálního fi-
remního fungování. Hlavně kolegům navyklým 
na prostředí home office může návrat do kan-
celářského života zavdat mnoho důvodů k úz-
kostem a frustracím. 

Z NEJEDNOHO PERSONALISTY 
SE BĚHEM PÁR TÝDNŮ STAL 
TECHNOLOGICKÝ MENTOR

ZDRAVOTNÍK
Asi nejneočekávanější funkce, které se HR 
muselo zhostit. Zaměstnanci, kteří museli 
z jakýchkoliv důvodů docházet do práce, sa-
mozřejmě očekávali, že se firma maximálně 
postará o jejich zdraví a bezpečí. Přepisovaly 
se proto plány směn, reorganizovalo rozmístě-
ní pracovních stanovišť, mapoval se pohyb lidí 
v kancelářích, sháněla se dezinfekce, respirá-
tory, testy, sestavovala se pravidla jejich použí-
vání. V době, kdy se nové informace objevovaly 
a opatření měnila každý den, museli perso-
nalisté prokázat nejenom duševní a fyzickou 
odolnost, ale i notnou dávku vynalézavosti. 

OCHRÁNCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Po odeznění první vlny paniky se v mnoha ze-
mích rozhořely prudké diskuse o tom, zda si 
úřady nenárokují přílišné pravomoci pro za-
sahování do práv občanů a využívání jejich 
osobních dat. Hlavně v USA je toto téma velmi 
žhavé. Nedávný průzkum firmy Okta (vývojář 
aplikací na ochranu osobních údajů) ukázal, 
že celých 84 % Američanů cítí, že během pan-
demie bylo jejich soukromí činností státních 
úřadů ohroženo. Ve firmách se nesnadného 
úkolu vyvážit nutná protiepidemická opatře-
ní s ochranou soukromí zaměstnanců museli 
zhostit personalisté. Řada odborníků, napří-
klad šéf oddělení Cybersecurity konzultač-
ní firmy PwC Sean Joyce, považuje ochranu 
osobního a digitálního soukromí zaměstnanců 
za jednu z největších výzev nadcházejícího ob-
dobí. A bude pro ni potřeba specializovaných 
odborníků.

KOORDINÁTOR ZMĚN
Jak už jsme zmínili, ve firmách se během po-
sledních 18 měsíců změnilo leccos. Od modelu 
„píchacích hodin“ jsme se posunuli k otevře-
né pracovní kultuře založené na samostatnosti 
a odpovědnosti každého zaměstnance. Platová 
politika začala namísto času odsezeného v za-
městnání oceňovat skutečně odvedenou prá-
ci a dokončené projekty. Firemní struktura se 
zploštila a přenesla víc odpovědnosti na projek-
tové týmy. Pokračovat bychom mohli dál a dál, 
a přestože tyto změny nebyly v žádném případě 
snadné, velká řada z nich znamená krok správ-
ným směrem. Už dlouho jsme věděli, že mik-
romanagement a neustálý dohled nad každým 
okamžikem práce zaměstnanců jsou neefektivní 
a v konečném důsledků demoralizující. Měnit 
nastavené pořádky ale není nikdy snadné a po-
vinnost zhostit se tohoto složitého a často ne-
vděčného úkolu padla právě na HR. Dobrá zprá-
va je, že pokud se úkolu personalisté zhostili 
s úspěchem, prokázali jednou provždy, že se 
firma bez silného HR oddělení zkrátka neobe-
jde. Jestli nás totiž pandemie něco naučila, pak 
je to fakt, že nejlépe se s nenadálými situacemi 
vyrovnávají společnosti, které nikdy nepouští ze 
zřetele firemní kulturu, pracovní prostředí a lidi, 
kteří v nich pracují.
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Jak v roce 1996 vypadal život personalistů 
v Česku? Někteří z nás si to pamatují, pro 
jiné jde o představu z úplného pravěku. 
Pojďme se vydat na výlet strojem času. 
A když už ho máme, podíváme se  
i do budoucnosti.

HR před 25 lety  
    a za 25 let 

HR v roce

INZERÁTY V NOVINÁCH
Velmi efektivním inzertním médiem byly v roce 
1996 nástěnky v menzách a na schodištích 
škol. Významné firmy pořádaly náborové ve-
letrhy v kongresových centrech a na výstaviš-
tích. Kromě toho se zaměstnanci samozřejmě 
hledali pomocí tištěných inzerátů. Vyšší pozi-
ce v Hospodářkách, střední například v Mla-
dé frontě DNES a ty nižší v ANNONCI. Ten-
to inzertní fenomén vycházel čtyřikrát týdně 
s nákladem přes 100 tisíc výtisků. Odpovědi 
na inzeráty naťukané na stroji nebo vytiště-
né na devítijehličkové tiskárně nosil pošťák. 
Technologicky progresivní uchazeči je posílali 
faxem.

SLUŽEBNÍ MOBIL
Kromě služební felicie (oktávka teprve spatři-
la světlo světa) patřil mezi nejžádanější firemní 
benefity mobil. Právě se totiž rozjela první síť 
GSM, ale nejlevnější nedotovaný přístroj (frče-
ly značky  Alcatel, Dancall, Ericsson, Motorola, 
Nokia a Siemens) stál přes 10 000 Kč a dalších 
5 000 korun se platilo za aktivaci. Mobilní ope-
rátor Paegas (dnes T‑Mobile) začal nabízet akci 
„k tarifu mobil za tisícovku“ a tím na trhu způ-
sobil velký vír. Volání bylo ale pořád velmi dra-
hé. U základního tarifu stálo telefonování asi 
10 Kč za minutu, večer méně. Platilo se však 
i za příchozí hovory a SMS byly teoreticky v na-
bídce, ale na trhu byl jenom jeden telefon, kte-
rý je zvládal. Suma sumárum – tarif „na firmu“ 
byl doslova k nezaplacení. Méně šťastní za-
městnanci se museli spokojit s permanentkami 
do fitnesscenter, která vznikala jako houby po 
dešti, popřípadě se vstupenkami na zrovna za-
ložené Struny podzimu.

PENÍZE DO SÁČKU
Rok 1996 můžeme dnes vnímat jako pravěk 
HR, ve skutečnosti už ale vznikaly základy no-
vého oboru a profesionálové ustavovali jeho 
pravidlla a vzájemně se inspirovali. Mluvíme 
o době, kdy průměrná mzda činila 9 825 Kč 
a nemálo zaměstnanců si kvůli nedůvěře 
k bankám nechávalo vyplácet mzdy postaru: 
hotově, s páskou a do sáčku. A v této době 
vzniká obor, který dnes živí desítky tisíc lidí 
a zlepšuje život zaměstnancům v celé zemi. 

PC ŠKOLENÍ
Vzdělávací programy existovaly, ale v mnoha 
firmách měly jen tyto položky: BOZP, angličti-
nu a ve firmách s německojazyčnými majiteli 
němčinu. Rozjížděla se ale počítačová školení, 
která učila lidi z kanceláří základům ovládání 
nových elektronických pomocníků. Třeba to, 
jak odeslat dokument ze skvělého českého tex-
tového editoru T602 na jehličkovou tiskárnu.

KONEC ÉRY FIALOVÝCH SAK 
SE PROLÍNAL S ELEGANCÍ 

OBLEKŮ OP PROSTĚJOV

KONZULTANTI Z USA
Ve společnostech se zahraniční účastí se 
v roce 1996 už celkem běžně objevovali první 
expati, obvykle zkušení borci, kteří v českých 
zaměstnancích budili entuziasmus a byzny-
sovou dravost. Zaměstnanecká pohoda stála 
na Solitairu ve Windows 95 a společné kávě 
a cigaretě v kuchyňce, protože jinak zůstáva-
la většina kanceláří oddělena a open office byl 
k vidění málokde. Na pracovištích se běžně 
kouřilo, na zákon stanovující „povinnost za-
městnanců nekouřit na pracovištích a v jiných 
prostorách, kde jsou účinkům kouření vysta-
veni také nekuřáci“ si museli odpůrci cigaret 
počkat ještě celých deset let. Během dovole-
né načerpávali zaměstnanci pohodu převážně 
v tuzemsku. Letecký zájezd do Hurghady při-
šel zhruba na 25 tisíc, přičemž průměrný plat 
byl méně než poloviční. Levné charterové lety 
k nám začaly pronikat až kolem roku 1997. 

EEEE, MACARENA
Místo teambuildingů se – vyjma největších za-
hraničních firem – pořád jezdilo spíš na vý-
jezdní zasedání, popřípadě se pořádaly oslavy 
šéfových narozenin na pracovišti nebo v blíz-
ké restauraci. Zážitkové agentury ani koučové 
firemní kultury ještě neexistovali, takže náplň 
spadala zcela do kompetence HR odděle-
ní. Nezbytnou součástí byly společenské hry 
a hromadný tanec právě populární Macareny.

KRAVATY A SPOL.
Za vzpomínku stojí firemní dresscode, ve kte-
rém se prolínal konec éry fialových sak se stro-
hou elegancí obleků z dílen OP Prostějov (jeho 
příznivci se mohli po pracovní době převlé-
ct do prostějovské džínové kolekce William & 
Delvin).

42 A PŮL HODINY
V 90. letech proběhlo krácení pracovní doby. 
Zákoník práce z roku 1965 (platný až do roku 
2006) ji sice stanovoval na 46 hodin týdně, 
ale novelizace ji krátila až na 42,5 hodiny týd-
ně bez práce přesčas. Další zásahy proběhly 
v roce 2001, kdy se přešlo na „čistou“ pracov-
ní dobu, a v roce 2004, kdy se pracovní právo 
po vstupu do EU harmonizovalo s evropským.
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2046
HR v roce

STROJE POMÁHAJÍ, ALE LIDI 
NAHRADIT NEMŮŽOU
Po nástupu umělé inteligence je v roce 2046 
pracovní trh dost jiný než dnes. Chytré stroje, 
překladače a virtuální rea lita umožnily propo-
jovat kolegy z různých zemí, kteří běžně a na 
denní bázi spolupracují přes hranice kontinen-
tů. Specializované chirurgické, programátor-
ské, kreativní a další týmy pracují na čím dál 
specializovanějších zadáních, i když se jejich 
členové nikdy fyzicky nepotkali. Stroje a nástro-
je přebraly mnoho rutinních činností a může-
me je ovládat přes půl světa. Lidé jsou ale pro 
důležitou tvůrčí práci pořád nepostradatelní.

NÁBOR A ZÍSKÁVÁNÍ TALENTŮ
Každodenní rutinu náboru včetně zadávání 
inzerátů a hodnocení formalizovaných životo-
pisů převzaly specializované aplikace. Těžiště 
práce recruiterů se přesunulo do ladění a sklá-
dání týmů tak, aby vzájemná motivace a sla-
dění kandidátů byly co nejfunkčnější. Firmy 
i uchazeči si navzájem udělují průběžná hod-
nocení, která slouží jako reference pro jejich 
další činnost. Nejdůležitější recruiterské do-
vednosti stroje nedokázaly nahradit. Recruiteři 
se stali znalci a strážci konkrétní zaměstnanec-
ké značky a dokážou nejlépe vybírat osobnost-
ní typy zaměstnanců vhodné pro obvykle už 
velmi dobře definovanou firemní kulturu kaž-
dého zaměstnavatele

ARNOLDI DÁVAJÍ 
DOPORUČENÍ K TOMU, NA 
ČEM JE MOŽNÉ PRACOVAT

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝVOJ
Firmy si uvědomují, že největší potenciál zhod-
nocení lidského kapitálu leží ve zvyšování kva-
lifikace stávajících zaměstnanců. Jelikož větši-
nu rutinní manuální práce převzaly stroje, lidé 
pracují už jen na pozicích, které vyžadují lid-
skou inteligenci, cit a vynalézavost. V digitalizo-
vaném světě jsou čím dál víc potřeba i huma-
nitně vzdělaní odborníci jako antropologové 
a sociologové, kteří dokážou pracovat s kom-
plexními, nepředvídatelnými a jemnými systé-
my.  Každý zaměstnanec má osobní vývojový 
plán, který mu pomáhá zvládat časté promě-
ny jeho pracovní náplně a někdy i pozice. Je to 
přirozené, protože školství vede děti odmalič-
ka k vědomí toho, že nové profese se vynořu-
jí prakticky každý den, k pestrosti potřebných 
kompetencí a ke schopnosti rychle reagovat 
a adaptovat se na nové situace.  

FIREMNÍ KULTURA
Z firemní kultury a employer brandu se stala 
jedna z nejcennějších součástí hodnoty značky. 
HR oddělení se aktivně stará o duševní poho-
du zaměstnanců, řeší s nimi sladění pracovní-
ho a rodinného života a má informace o jejich 
osobních strastech. Specializované metodi-
ky pomáhají včas odhalit symptomy vyhoření, 
workoholismu a dalších pracovních poruch, 
které dostaly vlastní kategorii v seznamech ne-
mocí Světové zdravotnické organizace. Ved-
le toho jsou velké společnosti výrazně aktivní 
v pozitivní proměně světa. Vyhledávají a adop-
tují si ekologické, medicínské, sociální či lid-
skoprávní problémy na lokální i globální úrov-
ni a výraznou část svého zisku věnují na jejich 
řešení.

ŘÍZENÍ VÝKONU
Práce odkudkoli, neomezená dovolená a dal-
ší procesy, spoléhající na zodpovědnost za-
městnanců, se staly běžnými prakticky u všech 
zaměstnavatelů. Odrazilo se to ve vyšší pro-
duktivitě práce, protože zaměstnanci svobodu 
oceňují a důvěru mají v naprosté většině pří-
padů tendenci nezklamat. Zpětná vazba mezi 
lidmi, šéfy a firmou probíhá a vyhodnocuje se 
průběžně pomocí pravidelných každodenních 
otázek arnoldů, jak se říká specializovaným 
chatbotům nových generací, kteří se vyvinuli 
z dávného robota Arnolda. Firmy i lidé tak mají 
jasnou a aktuální představu o tom, jak je jejich 
činnost hodnocena. Od arnoldů navíc dostá-
vají doporučení k tomu, na čem pracovat, pod-
le nejlepší ověřené praxe z podobných situací 
jinde. 

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY
Zavedení všeobecného nepodmíněného pří-
jmu ve většině vyspělých zemí sebralo lidské 
práci fatálnost nutnosti uživit sebe a rodinu. 
Práce se pro většinu lidí stává dobrovolnou ná-
plní jejich života v oboru, který je baví a které-
mu se chtějí věnovat. Odměňování ve firmách 
je obvykle transparentní a jeho výši můžou 
částečně ovlivnit kolegové, nadřízení i podříze-
ní odměňovaného. Firmy zaměstnancům sdě-
lují své zisky a jejich část mezi své lidi rozpouš-
tějí, což zvyšuje motivaci k práci. 
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Práce na dálku 
   je definitivně tady 
Lidé a firmy našli cestu, jak sladit 
očekávání ohledně práce na dálku. Tam, 
kde je práce na home office možná, se 
celý pracovní týden doma ani v kanceláři 
neukazuje jako dobré řešení. Jak vyplývá 
z podzimního JobsIndexu a letního 
výzkumu mezi více než 1100 firmami, 
zaměstnavatelé i zaměstnanci si zvykají 
na rozumnou střední cestu. 

IDEÁLNÍ HYBRIDNÍ MODEL 
PODLE ZAMĚSTNANCŮ

62 % 
nemůže (43 %) 
či nechce (19 %) 
pracovat z domova 22 % 

chce home office  
1–2 dny v týdnu

4 % 
chtějí pracovat 
pouze z domova

7 % 
chce home office  
3–4 dny v týdnu

5 % 
chce docházet do 
práce max. 5 dní 
v měsíci

Během dlouhých měsíců pandemie covidu‑19 
se velká část lidí i firem naučila pracovat z do-
mova. V profesích, kde to povaha práce umož-
ňuje, si pro home office našli vhodné nástroje 
a naučili se postupy, jak řešit věci na dálku. Po 
několika měsících bez lockdownu je jasné, že 
řada z těchto novinek s námi zůstane. 

KOLIK LIDÍ CHCE DĚLAT NA DÁLKU
Home office se z nepříliš častého benefitu stal 
standardním způsobem práce. Míra jeho po-
užívání ale narazila na své hranice a jeho další 
rozšiřování většina firem neplánuje. Plnou či 
částečnou práci z domova dnes využívá kolem 
30 % všech zaměstnanců. Dalších 10 % lidí tuto 
možnost do budoucna vyžaduje. 

Ideální frekvenci práce z domova vidí 22 % 
všech zaměstnanců mezi 1 a 2 dny v týdnu. Tři 
až čtyři dny v týdnu by si představovalo jako 
ideální 7 % lidí a plný home office by chtěla jen 
4 % pracujících (často jde o IT odborníky). Pěti 
procentům by naopak vyhovoval home office 
jen několik málo dní v měsíci. 

Většina zaměstnanců (62 %) ale home office 
stále nevyužívá. U 43 % je to proto, že povaha 
jejich profese práci na dálku vůbec neumožňu-
je, jde například o práci ve výrobě nebo v po-
hostinství. Necelá pětina lidí (19 %) ale home 
office odmítá. Pracovat z domova nechtějí ani v 
případě, že by tak fungovat mohli. 

Většina zaměstnanců na pozicích, které home 
office umožňují, žádá částečnou práci z domo-
va několik dní v týdnu. To je jasným důkazem 
toho, že lidé se vyhýbají extrémům a nežádají 
obvykle nic nereálného. Z hybridního způsobu 
práce se místo benefitu stává standardní způ-
sob zaměstnání. 

71 % 
chce home  
office udržet  
i po pandemii

76 % 
home office  
umožňuje

KOLIK FIREM UMOŽŇUJE 
HOME OFFICE ALESPOŇ 
NĚKTERÝM ZAMĚSTNANCŮM

50 % 
1–2 dny v týdnu

27 % 
2–3 dny v měsíci

4 % 
celý nebo  
skoro celý měsíc 19 % 

3–4 dny v týdnu

FIRMY, VE KTERÝCH UŽ DNES  
FUNGUJE HOME OFFICE,  
JEJ CHTĚJÍ SVÝM ZAMĚSTNANCŮM 
DO BUDOUCNA NABÍZET TAKTO 

CO NABÍZEJÍ FIRMY
I zaměstnavatelé jsou v poskytování flexibili-
ty svým zaměstnancům otevření a přijali nový 
standard za svůj. Rozhodně neplatí, že by vět-
šina firem home office radikálně rušila a ome-
zovala. Neumožňuje jim to ani celková situace 
na trhu práce, protože v takovém případě by 
jen velmi těžko nabíraly nové lidi. 

Více než tři čtvrtiny zaměstnavatelů 
(76 %) svým lidem na pozicích, kde je to mož-
né, nějakou formu práce na dálku umožňují. 
Polovina z nich vidí také jako ideální frekven-
ci práce z domova jeden až dva dny v týd-
nu. Menší část (19 %) je ochotna nabízet 3–4 
dny v týdnu a jen 4 % počítají s prací převáž-
ně z domova. Naopak 27 % firem chce udržet 
praxi s 2–3 dny home office na měsíc, jak bylo 
obvyklé před pandemií. 

Pokud jde o budoucnost flexibilní práce, její 
rozsah se zřejmě po velkém pandemickém 
výkyvu mírně sníží. Nikdy se už ale nevrátí na 
úroveň před covidem. Největší podíl firem 
(39 %) chce home office nabízet lidem i nadá-
le, jen v menším rozsahu než dnes. Podobně 
velká část (38 %) ho hodlá poskytovat stejně 
jako dosud. Zajímavé je, že 17 % zaměstnava-
telů chce možnost hybridní práce pro své lidi 
dokonce rozšířit a jen 7 % ji hodlá úplně zrušit. 

KOLIK ZAMĚSTNANCŮ PRACOVALO 
ČI PRACUJE Z DOMOVA

21 % 
Q3 2019 

34 % 
Q3 2020

41 % 
Q1 2021

30 % 
Q3 2021

+8 % 
teď nemůže,  
ale vyžaduje

BUDOU SE RUŠIT KANCELÁŘE? 
Zatímco z práce na dálku jako takové je nový 
normál, podmínky pro její vykonávání ještě ne-
jsou mezi zaměstnanci a zaměstnavateli usta-
vené. Čtyři pětiny firem  (79 %) nehodlají svým 
lidem kompenzovat náklady na home office. 

Řada zaměstnavatelů ale počítá s tím, že fle-
xibilní práce změní podobu jejich pracovních 
prostorů. Jen 38 % neplánuje kvůli novým pod-
mínkám měnit kanceláře. Naopak 22 % firem 
předpokládá změnu jejich vy užití, 9 % chce mě-
nit počet míst a zmenšovat plochu, a 5 % za-
městnavatelů se dokonce chystá na stěhování. 
Změny zatím neprovádí, ale nevylučuje 33 % 
firem. 

FLEXIBILITA JE DŮLEŽITÁ
Firmy, které hybridní práci přijaly za svou a do-
kázaly ji využít, získaly na trhu práce konku-
renční výhodu. Zatímco před pandemií mohla 
na home office pracovat jen pětina lidí a ob-
vykle dva či tři dny v měsíci, dnes je práce na 
dálku běžná pro téměř dvě pětiny zaměstnan-
ců. Flexibilita patří do první pětky nejdůleži-
tějších důvodů, kvůli kterým lidé mění práci. 
A zaměstnavatelé si toho zjevně začínají být 
vědomi. 

20 % 
poskytuje

80 % 
neposkytuje

KOLIK FIREM POSKYTUJE  
ZAMĚSTNANCŮM PŘÍSPĚVKY  
NA HOME OFFICE

PLÁNY NA ZMĚNY KANCELÁŘÍ  
KVŮLI HYBRIDNÍMU REŽIMU

33 % 
změny zatím 
nechystá,  
ale nevylučuje

22 % 
mění způsob 
využití kanceláří

9 % 
zmenšuje plochu  
a počet míst

5 % 
stěhuje se

38 % 
změny určitě 
neplánuje
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Bohatší portfolio 
  zajistí víc kandidátů
Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem, 
Atmoskop, Techloop.io... Tam všude 
můžete najít profíky do svojí firmy. Proč 
má LMC tolik jobboardů? Jak se doplňují 
a který vybrat, když obsazujete konkrétní 
pozici? O tom, kterým směrem se naše 
mozaika nástrojů pro personalisty 
rozrůstá a jak do sebe její dílky zapadají, 
jsme si povídali s Alfredem Simunou, 
naším šéfem inovací.

Před 25 lety tu byly Jobs.cz. Proč máme 
dneska v LMC pracovních portálů víc?  
Víme, že když lidé hledají práci, tak většinou po-
užívají víc zdrojů. Chtějí si být jisti, že jim žádná 
nabídka neuteče, a také si chtějí o nabízené po-
zici zjistit co nejvíc informací. Hlavní důvod tedy 
je šířka naší nabídky pro kandidáty. Ta zároveň 
poskytuje řadu výhod nám. Můžeme si dovo-
lit větší pestrost v marketingové komunikaci 
a oslovit tak víc lidí. A můžeme pro personalisty 
chystat lepší kombinované nabídky. No a jsou 
tu i další důvody. Třeba naše zahraniční ambice 
u produktů, jako je Atmoskop nebo Práce za ro-
hem. Techloop.io zase přibyl do portfolia jako 
portál zaměřený na úzkou skupinu IT profesi-
onálů, která vyžaduje výrazně odlišný způsob 
komunikace.

Kdybych byl personalista, který proniká 
do oboru a ještě se v něm moc nevyzná – 
existuje nějaká jednoduchá pomůcka, 
jak se v použití portálů orientovat? 
Nejjednodušší rozlišení je, že Prace.cz cílí na kan-
didáty s nižšími až průměrnými příjmy. Jobs.cz 
na skupinu s příjmy nadprůměrnými. Rozdělení 
jde samozřejmě hlouběji. Na Jobs.cz jsou inzerá-
ty firem z větších měst, požadujících vyšší vzdělá-
ní nebo odbornost, specializaci, Prace.cz cílí spíše 
na regiony. Jobs.cz jsou spíše pro bílé a zlaté lí-
mečky, pracující v kanceláři či doma, Prace.cz pro 
modré límečky, které dělají v průmyslu či ve služ-
bách. Atmoskop a Práce za rohem pak doplňují 
uchazeče, kteří by na standardní inzerát možná 
nezareagovali. Z Atmoskopu přicházejí lidé, kte-
ří se jdou informovat na atmosféru v konkrétní 
firmě. A z Práce za rohem ti, pro které je důleži-
tá blízkost zaměstnání. Obecně platí, že čím víc 
zdrojů použijete, tím víc odpovědí vám přijde. 

NEJČASTĚJI LIDÉ PŘERUŠÍ 
NÁBOR, PROTOŽE NEVĚDÍ,  

JAK TO VE FIRMĚ VYPADÁ

Opravdu přijde víc odpovědí? 
Nepřekrývají se jednotlivé služby? 
Překryvy jsou dané tím, co jsem říkal – že lidé 
mají tendenci hledat si zaměstnání na více zdro-
jích. Díky přesnému zacílení a marketingové ko-
munikaci se nám ale daří držet ten překryv rela-
tivně malý. Když se podíváte do přesných čísel, 
tak většinu lidí překvapí, jak malý je. 

Na tom, aby byl co nejmenší, 
pracujete aktivně?
Je to důsledek rozdílného marketingového 
mixu, na kterém opravdu aktivně pracujeme. 
Abychom se donutili správně nastavit sdělení 
a nejeli jsme dvě stejné kampaně na různé pro-
dukty, tak dokonce naschvál pouštíme reklam-
ní kampaně na různé portály proti sobě. Začali 
jsme dva tři roky před covidem a velmi dobře 
to zafungovalo. Zopakujeme to příští leden, kdy 
proti sobě poběží kampaně na Prace.cz a Jobs.
cz. Proti překrývání jde také samotný design 
portálů. Jsou jinak strukturované a mají rozdíl-
né funkce. Dalo by se asi velmi obecně říct, že 
na Jobs.cz se snažíme více inspirovat, kdežto 
na Prace.cz více pomáhat. Proto je součástí je-
jích služeb třeba právní poradna. 

Snažíte se portály odlišit především 
pro lidi hledající práci, nebo 
pro zadavatele inzerátů? 
Naše portály vnímají rozdílně spíš kandidáti, což 
je správně. Lidé znají naše portály velmi dob-
ře. Úroveň navozené znalosti se pohybuje přes 
90 %. Přesto víme, že jsme schopni doručit jiné 
kandidáty Atmoskopem a jiné Prací za rohem. 

Límečková 
paleta

Modré límečky je obecné označení pro 
lidi, kteří pracují rukama v průmyslu, výrobě 
či ve službách. Najít se dají nejlíp na portálu 
Prace.cz, a pokud sháníte lidi z místa, kde 
podnikáte, tak v mobilní aplikaci Práce za 
rohem.

Bílé límečky jsou lidé z kanceláří, pracující 
spíš hlavou. Práci hledají na Jobs.cz a bu-
doucího zaměstnavatele zkoumají v recen-
zích na Atmoskop.cz.

Zlaté límečky jsou mimořádně cenní za-
městnanci s vysokou přidanou hodnotou 
pro firmu. Oslovit je přímo můžete na Jobs.
cz, Atmoskopu a IT experty navíc na Techlo-
op.io.

Atmoskop  na první pohled nepůsobí 
dojmem klasického jobboardu. 
Jakou pozici v portfoliu má?
Jobboard nám pořád vychází jako nejúčinněj-
ší nástroj pro oslovování lidí. Atmoskop sice 
není klasický, ale určitě ho za jobboard pova-
žujeme. Z výzkumů nám totiž vyplývá, že jed-
ním z největších důvodů, proč lidé neodpo-
vědí na inzerát nebo hledání práce přeruší, 
je, že nevědí, jak to ve firmě skutečně vypadá. 
Upřímně řečeno – není divu. Když se podí-
váte na prezentace firem, snadno nabudete 
dojmu, že jsou jedna jako druhá. Všude jsou 
mladí a dynamičtí, všude běhají psi a všichni 
něco slaví. Lidé ale mívají tendenci měnit prá-
ci ve chvíli, kdy jsou si jisti, že jdou za lepším. 
Když jim například kamarád řekne, že u nich 
ve firmě mají fajn šéfa, super atmosféru, že se 
tam nemluví nutně jen anglicky. Atmoskop má 
být právě takovým „kamarádem“, který vám 
prozradí, jak to ve firmě opravdu chodí.  Nevy-
víjeli jsme ho s úmyslem, že by zastával funkci 
jobboardu. Od firem jsme ale brzy zjistili, že 
hodnocení firemního prostředí není ten nej-
větší očekávaný benefit a že jeho prostřednic-
tvím chtějí primárně lákat kvalitní kandidáty. 
Proto jsme Atmoskop do pozice něčeho jako 
„boutique jobboardu“ brzy začali směřovat. 
Jeho úkol ale v podstatě zůstává stejný. Uká-
zat uchazečům o práci skutečné fungování 
firem. Věříme, že pro každého člověka existu-
je ideální zaměstnavatel a znalost firemního 
prostředí je pro jeho nalezení zásadní.

Zmínil jste, že lidé jobboardy 
LMC dobře znají. Vědí ale, že 
za všemi stojí jedna firma? 
My to propojení neskrýváme a v patičce každé-
ho produktu jsou vždy vyjmenované všechny 
další. Z výzkumů nám ale vyplývá, že to kandi-
dáti moc neřeší. Kde nám to naopak pomáhá, 
je oblast B2B, protože máme vybudovanou 
pověst, že když se do něčeho pustíme, tak to 
také dotáhneme do konce. Když jsme například 
spouštěli Seduo.cz a oslovovali lektory, výraz-
ně nám pomohlo, že jsme za těmito špičkovými 
osobnostmi šli jako LMC, ne jako startup bez 
historie. Přesvědčit je, aby sestavili scénář, vy-
mysleli strukturu online kurzů a lekce natočili, 
bylo podstatně jednodušší, když si byli jisti, že tu 
za čtrnáct dní ještě budeme. 
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Jak moc se při vývoji služeb 
vychází ze zpětné vazby od HR 
profesionálů a profesionálek? 
Zpětná vazba je pro nás zásadní. Získáváme ji 
z několika zdrojů. Sbíráme ji přes obchodníky 
přímo od zákazníků, máme vlastní specialisty 
na kvantitativní výzkumy, a především prová-
díme výzkumy kvalitativní. Věříme totiž, že čís-
la poskytují dobrý celkový přehled o fungování 
produktů, ale neodhalí úplně příčiny jeho vývo-
je. V poslední době jsme do mixu přidali i od-
dělení Customer Success, které primárně pra-
cuje se zpětnou vazbou. Pro nás je ohromně 
osvobozující, že se můžeme při rozhodování 
opřít o solidní data, a ne jen o své dojmy a ná-
zory. Třeba rozhodnutí překlopit G2 do Tea-
mia bylo založeno z velké části na zpětné vazbě 
od klientů. 

Je nějaká změna, na které pracujete teď?
Největší výzvou pro nás je podoba inzerátů. 
I tady vycházíme ze zpětné vazby. Od klien-
tů víme, že je pro ně důležité moci jednodu-
še a přehledně inzerát zadávat, od kandidátů 
zase, že se z něj potřebují dozvědět co nejvíce 
informací o skutečné podobě a fungování fir-
my. My musíme ty dva nároky propojit, protože 
inzerát je prvkem, na kterém stojí samotný pri-
mární kontakt mezi firmou a zaměstnancem. 
Nic lepšího než inzerát jsme zkrátka ještě ne-
vymysleli. Je to oblast, která si zaslouží naši vel-
kou pozornost. 

Co vlastně rozhoduje o tom, že 
rozjedete další jobboard? 
Každý nástroj u nás vzniká s cílem doručit fir-
mám co nejvíc kvalitních kandidátů. Občas 
v procesu jejich hledání narazíme na tak zá-
sadní prvek, že stojí za to postavit separátní 
produkt. Příkladem může být vzdálenost za-
městnavatele od místa bydliště. V zásadě by 
to šlo ošetřit zavedením parametru vyhledá-
vání do stávajícího portálu. Díky zpětné vazbě 
z trhu jsme ale věděli, že pro kandidáty je to 
tak důležité rozhodovací kritérium, že se nový 
produkt zkrátka vyplatí. 

Stojí podobné důvody za nejnovějším 
přírůstkem do portfolia – Techloop.io?  
Jaké místo mu v portfoliu 
portálů LMC bude patřit? 
Hlavní důvody pro to, že jsme přidali Techloop.
io, jsou asi dva. Víme, že digitalizace společnosti 
bude postupovat a firmy budou muset zavádět 
týmy IT odborníků, aby vůbec mohly pokračo-
vat ve své činnosti. My se na to samozřejmě za-
měřujeme i v rámci modernizace Jobs.cz, kde 
je v současnosti nejvíce inzerovaných IT pozic 
na českém trhu. Chceme si ale být stoprocent-
ně jisti, že je dokážeme dobře obsloužit. Dru-
hým důvodem je, že většina našich produktů se 
vyvíjí směrem „locally perfect“. Jsou zaměřeny 
na specifika trhu konkrétní země, ve které fun-
gují. Techloop.io ale funguje jako mezinárodní 
produkt, běží anglicky na jedné doméně a při-
padalo nám zajímavé takovýmto nástrojem 
naše portfolio obohatit. 

Jak během vývoje zjišťujete, jestli je 
nový nástroj pro uživatele atraktivní? 
Jestli při jeho vývoji jdete správně?
U uživatelů postavíme jednoduchou testova-
cí stránku, přivedeme na ni prostřednictvím 
sociálních sítí nebo Googlu lidi a sledujeme, 
jak se na ní chovají a jestli probíhá konverze 
do nějakého většího zájmu. Metod je víc, fan-
tastické jsou například pořád papírové proto-
typy. Já jsem jejich velký fanoušek a myslím si, 
že málokdo doceňuje jejich účinnost a kouz-
lo. Namísto spousty práce s programováním 
si produkt nakreslíme na tři papírové stránky, 
jdeme za klienty a ukážeme jim: Funguje to 
takhle, takhle a takhle. Podle jejich první reak-
ce velmi rychle poznáme, jestli jsme na správ-
né cestě, nebo jestli je koncept, do kterého 
jsme se třeba už stačili zamilovat, absolut-
ně mimo. Dokáže to ušetřit hromadu času 
a peněz. 

Existuje v tuhle chvíli nějaký 
další směr, kam by se portfolio 
LMC mělo rozšiřovat?
Z hlediska technické strategie bych chtěl, aby-
chom měli produktů co nejméně, nebo řekně-
me – rozumné množství. Tím, že pro potřeby 
IT recruitmentu stavíme Techloop.io, máme, 
myslím, ošetřené hlavní oblasti trhu a dal-
ší produkty pro nějakou konkrétní skupinu 
uchazečů zatím neplánujeme. To ale nezna-
mená, že bychom nemohli mít více značek. 
Zvlášť co se týče naší působnosti v zahraničí, 
dává smysl spustit třeba v Polsku samostat-
nou značku, ale za ní mít náš hotový a fungují-
cí produkt. 

Na závěr se zeptáme na další 
produkty LMC. Vedle jobboardů 
vyvíjíte i chatbota Arnolda 
a vzdělávací portál Teamio. Proč? 
HR se ve firmách stará zhruba o 5 oblastí: 
nábor, vzdělávání, firemní kulturu, odměňo-
vání a řízení výkonu. To je 5 hlavních proce-
sů, které mají personalisté na starosti. My 
jako LMC chceme pomáhat s prvními třemi. 
Tam jsme silní a můžeme opravdu pomá-
hat. U náboru je to jasné, tam máme portá-
ly a Teamio. Vzdělávání přivádíme do onlinu 
pomocí Seduo.cz a je to mise, která se třeba 
během koronaviru ukázala jako opravdu dů-
ležitá. No a do firemní kultury jsme vstoupili, 
protože nás fakt zajímá. Je pro nás důležitá. 
A proto vznikl Arnold. Dělali jsme spoustu vý-
zkumů v pěti zemích Evropy, ptali jsme se, co 
lidi v práci trápí a baví, co podporuje angažo-
vanost. Máme toho dlouhý seznam, který je 
ve všech zemích v podstatě stejný. A na jeho 
základě vznikl chatbot, který má ambici po-
moci zprostředkovat zpětnou vazbu mezi 
zaměstnanci a managementem. Protože vě-
říme, že když vedení jasně slyší, co zaměst-
nanci říkají, a když zaměstnanci vědí, že jejich 
feedback opravdu někdo vnímá, tak to může 
firmy posouvat dál.

zpět na obsah



Očkování světa 
 a další události 
   roku 2021

Rychlost, s jakou se lidstvu podařilo vyrobit, 
otestovat a schválit funkční vakcíny proti koro-
naviru, nemá v moderních dějinách obdoby. 
Vývoj klinicky ověřeného léku dnes běžně trvá 
desetiletí, celosvětová pandemie si však vyžá-
dala mnohem rychlejší proces. Od španělské 
chřipky také lidstvo nestálo před podobnou 
globální výzvou. Tomu odpovídalo množství in-
vestic i soustředění vědeckých, politických a fi-
nančních kapacit. Letošek byl rokem očkování. 
Kromě něj se ale staly i další věci, které si bu-
deme pamatovat...

Tichá olympiáda
Olympijské hry v Tokiu s sebou letos přines-
ly spoustu zvláštností, které se zapsaly do dě-
jin. Tou největší je roční odklad kvůli pandemii. 
Letní olympijské hry 2020 se odehrály v létě 
2021. Netypickou atmosféru olympiády vytvo-
řila prázdná hlediště na mnoha sportovištích 
a také při slavnostním zahájení her. I za ně 
mohla samozřejmě hrozba koronaviru. Olym-
piáda bez diváků měla svůj přízračný půvab, 
blízký postapokalyptickým filmům. Koneckonců 
i medaile byly vyrobeny z vysloužilé elektroniky. 

Blokáda Suezu
I když svými rozměry patří kontejnerová loď 
Ever Given mezi obry, ve světě globálního ob-
chodu jde jen o malé zrnko. Spíš zrníčko. Tako-
vé „zrníčko“ přesto na šest dní dokázalo ochro-
mit jednu z životně důležitých tepen, kterou 
proudí desetina světového zboží – Suezský 
průplav. Škody způsobené touto nezamýšle-
nou blokádou se odhadují na několik miliard 
dolarů, protože na její vyproštění čekalo v zá-
věsu zhruba 400 lodí, vezoucích na svých pa-
lubách všechno možné od čaje po zemní plyn. 
Důsledky lodní zácpy jsme koneckonců pocítili 
i v Česku. Hrdiny celé záchranné akce se stali 
bagristé, kteří svými stroji bojovali proti naru-
šení globálního obchodu. Toho, jehož systém 
se ukázal být tak křehkým, že ho ohrozila jedi-
ná loď. 

Vesmírní turisté
Lety do kosmu s lidskou posádkou přestaly 
být výsadou státních vesmírných agentur. Klíč 
k vesmíru se přesunul do rukou nejbohatších 
mužů na Zemi. Své hvězdné sny si letos spl-
nili hned dva – zakladatel Amazonu Jeff Bez-
os a majitel značky Virgin Richard Branson. 
U Bransona, který letěl o pár dní dřív, určitě 
nejde o momentální kratochvíli stárnoucího 
muže. Svůj byznys vesmírné turistiky buduje 
už od roku 2004. Jemu samotnému se ale po-
dařilo vystoupat do výšky 86 kilometrů poprvé. 
A Bezos? Ten se i přes nepopiratelný úspěch 
a přes to, že vyletěl výš než Branson, stal ter-
čem spršky vtipů a memů. K penetraci hranic 
vesmíru si vybral raketu snad až příliš charak-
teristického tvaru.
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Techloop.io je portál pro nábor IT 
odborníků, který letos rozšířil portfolio 
LMC. Přivítali jsme tak do rodiny unikátní 
český projekt se světovými ambicemi, 
který nás nadchl. A abychom pro něj 
nadchli i vás, tady máte základní 
otázky a odpovědi, které vám 
pomůžou Techloop využít. 
Sehnat lidi z IT je totiž pro 
firmy čím dál důležitější a 
zároveň čím dál těžší.

16 000 ajťáků  
        připravených  
změnit místo 

K čemu mi jako člověku 
z HR Techloop.io je?
Najdete tam ověřené IT odborníky. Na Techlo-
opu mají profily lidé z IT, kteří uvažují o nové 
práci, a vy je jako firma můžete aktivně kon-
taktovat. Takže zjednodušeně je to databá-
ze ověřených IT profilů. Jako zaměstnavatel 
na něm primárně neinzerujete, ale oslovujete 
vybrané specialisty.  

Jaký je rozdíl mezi Techloopem 
a LinkedInem?
Zásadní. Na Techloopu si založí profil jen kan-
didát, který tam opravdu přišel s úmyslem roz-
hlížet se po trhu a hledat příležitosti. Když už 
u nás projde registrací, tak je ochotný o na-
bídkách nové práce přemýšlet. Samozřejmě 
to neznamená, že bude nadšeně dělat cokoliv. 
Může čekat týdny, než přijde to, co ho zaujme. 
Ale v principu je otevřený a čeká. Naproti tomu 
na LinkedInu je z různých důvodů skoro kaž-
dý. U IT odborníků tam také můžete psát zprá-
vy po stovkách, než najdete takového, který 
odpoví.

Jsou profily na Techloop.io  
opravdu aktivní, aktuální  
a relevantní? 
Ano, protože s registrovanými lidmi pracuje-
me. Snažíme se je vést k tomu, aby na kaž-
dou nabídku nějak zareagovali, ať už pozitivně, 
nebo negativně. Zároveň zachováváme jejich 
anonymitu, takže se nemusejí bát, že se do-
stanou do nabíracích firemních databází nebo 
něčeho podobného. Náš vlastní matchmaking 
algoritmus dohlíží na to, aby se propojily pou-
ze relevantní nabídky s relevantními uchazeči. 
Všechny informace o nabídce navíc dostává 
kandidát hned v prvním kroku včetně platové-
ho rozmezí, což urychluje celý proces.

VĚTŠINOU JDE  
O SPECIALISTY Z ČESKA, 

SLOVENSKA A MAĎARSKA

Dostanu jako firma osobní data 
kandidáta a můžu si ho zařadit 
třeba do e-mailové databáze? 
Ne. Máte jen profil s daty relevantními pro 
posouzení vhodnosti kandidáta. Když bude 
na Techloopu Honza Novák z konkrétní kor-
porace nebo startupu, tak se nikdo nedozví, 
že hledá nové místo, dokud sám nebude chtít 
a neprojeví zájem o konkrétní nabídku. Záro-
veň i po projevení zájmu rozhoduje, které kon-
taktní údaje chce s firmou sdílet. 

Nejsou na portálu šprýmaři 
a parodické účty?
Techloop dává hlavní důraz na kvalitu mís-
to kvantity. S každým kandidátem jeho profil 
procházíme a v podstatě autorizujeme. Kdy-
by někdo o sobě zadával nesmysly, tak na to 
s velkou pravděpodobností přijdeme. Kvalita 
kandidátů, kterou chce Techloop.io poskyto-
vat, je ověřená.

Kolik podobně ověřených 
uchazečů na Techloop.io je? 
Aktuálně je to kolem 16 000 profilů. V drtivé 
většině jde o lidi z České republiky, Slovenska 
a Maďarska. Důležité pro nás je, aby klient mohl 
na svoje lidi zacílit přímo i lokálně.

Techloop je celý v angličtině. Bude česky? 
Ne. IT obecně se celé odehrává v angličtině, 
je mezinárodní. Pokud firmy opravdu chtějí IT 
odborníky najít, měly by s tím počítat. Techlo-
op je ale nastavený tak, aby byl co nejjedno-
dušší. Ani jako IT profe sionál, ani jako nábo-
rář byste neměl potřebovat úroveň rodilého 
mluvčího nebo něco podobného. Pokud jde 
o konkrétní oslovení kandidáta, tam už jazyk 
necháváme na firmě. Ale prostředí v Techlo-
opu je anglické. Personalistům, kteří by s tím 
měli problém, ale nabízíme asistenci. Podobně 
jako pomáháme s procházením databáze pro-
filů a s tím, když se někdo na IT trhu ještě moc 
neorientuje nebo nemá čas, tak samozřejmě 
pomůžeme i s porozuměním. Máme nadstav-
bovou službu Techloop Sourcer, která je do-
stupná i v češtině a tyhle věci řeší.

LMC má pracovních portálů víc. 
Když hledám člověka do IT, mám 
tedy jít na Techloop.io, na Jobs.cz, 
na Prace.cz, nebo kam? 
Během času budeme na tuhle otázku umět od-
povědět čím dál líp. Teď, kdy je akvizice Techloo-
pu čerstvá, platí, že kombinace Jobs.cz a Techlo-
opu vám přinese víc kandidátů. Jobs.cz jako IT 
portál kdysi začínaly a dodnes jde o největší IT 
jobboard v zemi, máme na něm nejvíc pozic 
i odpovědí. Lidé v IT jsou technicky orientovaní 
odborníci, kteří velmi dobře pracují s informace-
mi a vědí, že je o ně zájem. Vybírají si práci, kte-
rá dává smysl nejen z hlediska peněz, ale která 
jim vyhovuje třeba i používanými technologiemi 
nebo svým celkovým étosem. Techloop.io jim 
dokáže vyjít vstříc přesným cílením a osobním 
kontaktem se zaměstnavatelem až tam, kde to 
dává opravdu smysl. Naše ověřená zkušenost 
říká, že víc zdrojů nese víc odpovědí.

Pro jaké náboráře se 
Techloop hodí nejlépe?
Pro ty, kteří na nábor IT mají čas. Můžou věno-
vat úsilí výběru, procházení profilů atd. Také 
pro ty, kdo dokážou zapojit manažery budou-
cích nováčků. Ti nejlíp zhodnotí jejich schop-
nosti podle profilu. Hodí se i pro firmy, které 
umějí pracovat se zpětnou vazbou od kandidá-
tů. Protože od těch oslovených na Techloopu 
dostanou na svou nabídku odpověď. A pokud 
je negativní, tak se dozví proč – peníze neod-
povídají, práce samotná je málo zajímavá a po-
dobně. Společnosti, které na to mají kapacitu 
a možnosti, pak můžou s tou zpětnou vazbou 
pracovat, své nabídky uzpůsobit a mít nábor 
úspěšnější. Další možností, jak využít Techloop, 
je spolupráce přímo s Techloop Sourcerem. 
Ten může poradit, jak zvolit správnou strategii 
náboru, nebo přímo řídit sourcing, aniž je po-
třeba trávit spoustu času na Techloopu. Pro 
spoustu firem bude ale naopak dál jednodušší 
dát si inzerát na Jobs.cz a počkat na rozumný 
počet reakcí.

TECHLOOP.IO SE HODÍ 
PRO FIRMY, KTERÉ UMĚJÍ 
PRACOVAT SE ZPĚTNOU 

VAZBOU OD KANDIDÁTŮ
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Lidé se znovu        
     rozhýbávají ke      
změnám práce
Trh práce je po létě dynamičtější. 
Zaměstnanci začali uvažovat  
o změnách a rozesílat životopisy. 
Nejnovější data z portálů LMC  
a z průzkumu JobsIndex (září 2021) 
potvrzují, že přístup lidí se vrací do doby 
před pandemií. Objevily se ale i zajímavé 
nové trendy. 

SPOKOJENOST A MOTIVACE 
LIDÍ V PRÁCI

spokojení, ale 
nemotivovaní 

7 % 
(−3 proti 4/2021) 

nespokojení, 
demotivovaní 

36 % 
(+6 proti 4/2021)

spokojení  
a motivovaní 

37 % 
(−8 proti 4/2021)

nespokojení, 
ale motivovaní 

20 % 
(+5 proti 4/2021)

VÍC ODPOVĚDÍ A VĚTŠÍ OTEVŘENOST 

Na pracovních portálech LMC roste od léta po-
čet odpovědí na inzeráty. V srpnu portály zpra-
covaly 420 000 zaslaných životopisů, v září už 
to bylo 450 000 tisíc. To je už jen o 10 procent 
méně reakcí než v září 2019, tedy před pande-
mií koronaviru. V odpovídání zaměstnance sa-
mozřejmě podporuje i vysoká poptávka, která 
je aktuálně o 20 % vyšší než před pandemií. 

Odpovědi na inzeráty jsou ale jen špičkou le-
dovce. Podzimní výzkum JobsIndex potvrdil 
i mnohem větší ochotu o změnách práce uva-
žovat. Podíl zaměstnanců, kteří by odešli v pří-
padě lepší nabídky práce, se od jara zvýšil o 4 
procentní body na 33 %. Ještě o něco víc ale 
vzrostl počet lidí, kteří by odešli i za srovna-
telnou nabídkou, a to z 15 % na 21 %. Vyšší je 
také podíl lidí, kteří o změně zaměstnání vážně 
uvažují (z 10 % na 16 %), a hlavně těch, kteří už 
novou práci sami aktivně hledají (z 10 % na 14 
%). Právě mezi nimi najdeme ty, kteří odpoví-
dají na inzeráty na portálech. 

JAK ZA POSLEDNÍ ROK LIDÉ  
ODCHÁZELI Z PRÁCE

51 % 
dalo výpověď

23 % 
dostalo výpověď 16 % 

skončil poměr  

na dobu určitou

10 % 
jiným  

způsobem

MOTIVACE V PROVOZECH  
A NA HOME OFFICE JE JINÁ

Zvýšený podíl lidí, kteří by odešli jinam i za 
srovnatelnou nabídkou zaměstnání, úzce sou-
visí se změnou motivace a spokojenosti v prá-
ci. Během pandemie byly hodnoty motivace 
i spokojenosti u zaměstnanců vysoké – lidé 
oceňovali stabilní práci a potřebovali bezpečí. 
Postcovidová situace je jiná. Řada firem pro-
šla změnami ve fungování a organizaci práce. 
Z průzkumu mezi zaměstnanci vyplynulo, že se 
často cítí přetížení. Spokojených a zároveň mo-
tivovaných zaměstnanců ubylo od jara celých 
8 procentních bodů (ze 45 % na 37 %). Z 30 % 
na 36 % se naopak zvýšil podíl zaměstnanců 
nespokojených a demotivovaných. A z 15 % na 
20 % podíl těch, kdo jsou nespokojeni, ale mo-
tivaci mají stále vysokou. Zásadní rozdíl se ob-
jevil mezi bílými límečky v kancelářích a mod-
rými límečky ve výrobě. Lidé z kanceláří, kteří 
často pracují v hybridním režimu, se cítí přetí-
ženi, ale stále chtějí v práci uspět. Přesouvají 
se tedy do kategorie nespokojených a motivo-
vaných. Lidé v provozech naproti tomu začali 
znovu zažívat věci, které je trápily před pande-
mií. Patří mezi ně staré bolesti, jako je špatný 
přístup k lidem, nízká mzda, ponižující jednání 
a nedostatek uznání. Častěji se proto cítí být 
jak nespokojení, tak nemotivovaní.

HLAVNÍ DŮVODY PRO ODCHOD  
ZE ZAMĚSTNÁNÍ U LIDÍ, KTEŘÍ   
ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ  
PRÁCI ZMĚNILI

21 % 
vyšší mzda

13 % 
odešlo v přímém 
důsledku covidu

13 % 
lepší šéf  
a kolegové

12 % 
větší jistota 
zaměstnání

9 % 
slušnější přístup  
k lidem

8 % 
lepší náplň práce

7 % 
snazší dostupnost

5 % 
větší flexibilita

4 % 
příjemnější  
pracovní prostředí

ČASTĚJI UVÁDĚNÝM 
DŮVODEM JE JISTOTA 

A STABILITA 

DŮVODY ODEJÍT

Reálně změnilo za posledních 12 měsíců prá-
ci 15 % zaměstnanců v Česku. Více než po-
lovina z nich (51 %) odešla z vlastní vůle. Na-
opak 39 % odejít muselo, ať už dostali výpověď 
(23 %), nebo jim nebyla prodloužena smlouva 
na dobu určitou (16 %). I tato data se začínají 
blížit době před pandemií. 

Hlavním důvodem, pro který lidé práci opouš-
těli, byla tradičně vyšší mzda (21 %). V přímém 
důsledku covidové epidemie odešlo 13 % lidí, 
stejně jako za lepšími lidskými vztahy. Novým 
důvodem pro změnu práce, který pandemie 
také přinesla, je větší jistota a stabilita nového 
zaměstnání. Kvůli ní přešlo jinam celých 12 % 
lidí. Mezi další důvody změny patří například 
slušnější zacházení se zaměstnanci (9 %), lepší 
náplň práce (8 %), lepší dostupnost (7 %) či vět-
ší flexibilita práce v pracovní době nebo místě 
(5 %). 

TENDENCE KE ZMĚNÁM PRÁCE

33 % 
by odešlo za  
lepší nabídkou

21 % 
by odešlo za 
srovnatelnou 
nabídkou

16 % 
vážně uvažuje  
o změně  
zaměstnání

14 % 
aktivně vyhledává 
pracovní příležitosti

KOLIK ZAMĚSTNANCŮ ZMĚNILO 
PRÁCI ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

15 % 

DATA SE BLÍŽÍ DOBĚ 
PŘED PANDEMIÍ

VELKÁ REZIGNACE
Vyšší frustrace zaměstnanců, která se projevu-
je v poklesu jejich spokojenosti a často i moti-
vace, může v příštích měsících vést k jevu, jejž 
právě pozorujeme v USA. Dochází tu k vlně vý-
povědí zaměstnanců, která už má i vlastní ná-
zev – The Great Resignation. Řada lidí odchá-
zí z práce dokonce i přesto, že nemají jistotu, 
kam odejdou. Pokud se nemá tento trend do 
Česka přelít, je nutno, aby firmy nepřestávaly 
s úsilím se o své zaměstnance starat a aby do-
kázaly novinky ve svém fungování udržet v ro-
zumných mezích. Změny jsou zdravé, ale když 
jich přijde příliš, může to být pro zaměstnan-
ce zbytečně velký otřes, který je vyprovokuje 
k odchodu. 
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„Férový zaměstnavatel s dobrou 
atmosférou“ je ocenění, které LMC 
uděluje ve spolupráci s Klubem 
zaměstnavatelů a společností Sodexo. 
Předává se během každoroční ankety 
Zaměstnavatel roku, která probíhá 
už od roku 2003. Data z portálu 
Atmoskop vnášejí do hodnocení pohled 
zaměstnanců, protože vycházejí přímo z 
jejich zkušeností. 

Zasadíte férovost 
   a sklidíte cenu

„Poptávka po vytváření žebříčků vycházejí-
cích z Atmoskopu existuje už dlouho. Sdílí-
me ale názor, že každá firma je pro někoho 
vhodná a pro jiného ne. Nechtěli jsme proto 
vytvářet pořadí typu ‚nejlepší zaměstnava-
tel v Praze‘, pořádat vyhlašovací ceremoniály 
a podobně,“ říká na úvod manažer projektu 
Atmoskop Adam Hazdra. Jak vysvětluje, pr-
votní impuls ke spuštění soutěže byl kontakt 
s firmou Sodexo. Ta oslovila LMC s návrhem 
oživit jejich dlouho etablovanou soutěž o Za-
městnavatele roku. 
„Uvědomili jsme si, že právě naše data z At-

moskopu by mohla přinést unikátní pohled,“ 
říká Adam Hazdra, „hodnocení Zaměstna-
vatele roku je totiž založeno na metodice 
striktně orientované na tvrdá čísla získávaná 
z výročních zpráv a účetních závěrek. Hodno-
tí se v ní například, kolik peněz firma inves-
tuje do vzdělávání, jakým způsobem řeší be-
nefity a podobně. My jsme do světa strohých 
čísel mohli díky Atmoskopu vnést hlas lidu.“ 
Předpoklad, že Atmoskop umožní pohled 

na zaměstnavatele z jiné strany, se potvr-
dil. Zatímco přední příčky Zaměstnavatele 
roku logicky obsazují velké firmy jako Škoda 
Auto nebo ČEZ, Férový zaměstnavatel vynesl 
do popředí Školu da Vinci, neziskovku Člověk 
v tísni či vývojáře Sophia Solutions. 

ATMOSKOP OBSAHUJE 
HODNOCENÍ VÍCE NEŽ  
30 000 ČESKÝCH FIREM

TŘI KROKY K HODNOCENÍ
„Do kategorie Férový zaměstnavatel se fir-
my nepřihlašují – jsou v ní všechny firmy 
na trhu,“ vysvětluje Adam Hazdra. „Vítěz an-
kety vychází z hodnocení dat, která získává-
me přímo z Atmoskopu. Prvním a hlavním 
kritériem je tedy mít v aplikaci aktivní profil 
a hodnocení. Firma ho získá jednoduše tím, 
že své zaměstnance požádá, aby se na něm 
podělili o své zkušenosti.“ Samotná existence 
hodnocení není samozřejmě vše a ani vítězové 
Férového zaměstnavatele nevzejdou z pouhé-
ho součtu kladných hodnocení. Aby se firma 
dostala mezi kandidáty na titul, musí projít tře-
mi koly předvýběru.

PRVNÍ KROK NA CESTĚ 
ZA TITULEM 
Počátkem cesty za titulem Férového zaměst-
navatele je dostatek hodnocení během aktu-
álního roku, respektive období od prvního září 
do konce následujícího srpna, které Férový za-
městnavatel posuzuje. Požadovaný počet je 
samozřejmě odstupňován podle velikosti fir-
my, která rovněž určuje kategorie, v nichž se 
ocenění uděluje. V kategorii do 100 zaměst-
nanců musela v prvním ročníku mít firma bě-
hem roku minimálně 20 hodnocení, v kategorii 
100–500 zaměstnanců je jich požadováno 30 
a u firem nad 500 zaměstnanců 50. Limit ale 
záleží na celkovém počtu nasbíraných hod-
nocení na Atmoskopu za daný rok a může 
se měnit. Druhým filtrem je požadavek, aby 
hodnocení pocházelo jak od současných, tak 
od bývalých zaměstnanců. „Současným za-
městnancům je možné poslat nadšený e‑mail 
a strhnout je k nadšenému hodnocení,“ vysvět-
luje Adam Hazdra, „bývalí zaměstnanci jsou 
obecně mnohem kritičtější a jejich hlas dodává 
hodnocení důvěryhodnost. Firmy, které hod-
nocení od bývalých zaměstnanců neměly, jsme 
sice automaticky nevyřazovali, ale byli jsme 
u nich se zařazováním opatrní.“ Třetím, finál-
ním sítem je hodnocení historického vývoje 
hodnocení. Bylo zavedeno proto, aby nebylo 
možné dosáhnout lepšího umístění jednorá-
zovým výkyvem. „Pokud má firma dlouhodo-
bý průměr hodnocení kolem 50 % a najednou 
vystřelí na 80 %, tak ji do soutěže nepustíme,“ 
říká Adam Hazdra. „Neměli bychom totiž jis-
totu, že nehodnotíme výsledek jednorázové 
kampaně mezi zaměstnanci namísto dlouho-
dobého obrazu firemní kultury.“

Systém tří filtrů se může zdát přísný. Jen díky 
němu je ale jisté, že samotné firmy nemají 
na úroveň hodnocení žádný vliv. Lepšího skóre 
než jejich konkurenti mohou dosáhnout pouze 
větším počtem kladných hodnocení, jinými slo-
vy – větším počtem spokojených zaměstnan-
ců. Navíc takových, kteří jsou ochotni se o svou 
zkušenost podělit s ostatními. Kolik takových 
firem je? 

Praxe ukazuje, že dost. Celý Atmoskop obsa-
huje hodnocení více než 30 000 českých firem. 
Těch s hodnocením v aktuálním roce je něko-
lik tisíc. Do prvního eliminačního kola Férové-
ho zaměstnavatele jich putovalo přibližně 600 
a filtry toto množství snížily zhruba na 100. Jak 
je vidět, kritéria jsou velmi přísná, ostatně stej-
ně jako ta, která hlídají autenticitu hodnocení 
na samotném Atmoskopu.  „Případné snahy 
o manipulaci LMC aktivně eliminuje. Všechna 
hodnocení prochází kontrolou, jsou párová-
na s unikátními e‑maily, ověřována jak lidmi, 
tak inteligentními algoritmy,“ vysvětluje Adam 
Hazdra.

Aby nedošlo ke zkreslením způsobeným roz-
dílným počtem zaměstnanců ve firmách, vyhla-
šuje se ocenění Férový zaměstnavatel ve třech 
kategoriích – do 100, do 500 a nad 500 za-
městnanců. Titul je pak udělen vždy nejlepším 
třem firmám v každé kategorii. 

DO 100 ZAMĚSTNANCŮ
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100–500 ZAMĚSTNANCŮ
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CO TÍM ZÍSKÁVAJÍ? 
Samotná soutěž Zaměstnavatel roku má 
za dobu svého trvání vybudovanou výbornou 
publicitu. Férový zaměstnavatel jako její ka-
tegorie má tedy zajištěnou velkou pozornost 
v předních médiích a evidentně zajímá i celou 
HR komunitu. „Článek vyhlašující vítěze byl le-
tos mezi třemi nejčtenějšími na našem Maga-
zínu LMC,“ podotýká Adam Hazdra. Zviditelně-
ní firmy jako výborného zaměstnavatele je ale 
vidět i na samotném Atmoskopu. Pod názvem 
vítězné firmy se celý rok bude zobrazovat od-
znáček s označením Férový zaměstnavatel 
a na první pohled ji tak odlišovat od ostatních 
firem. Podle reakcí vítězů loňského ročníku 
spočívá ale největší satisfakce v potvrzení vý-
sledků dlouhodobé snahy o vytváření dobré 
zaměstnanecké kultury. 

KDYŽ HODNOTIT, TAK FÉROVĚ
„Když s firmami mluvíme o Atmoskopu, vždy 
jim připomínáme, že zaměstnanci je budou tak 
jako tak hodnotit,“ říká Adam Hazdra, „budou 
o svých zkušenostech mluvit doma, s přáte-
li, na sociálních sítích... Atmoskop je jen další 
platforma pro sdílení těchto zkušeností, ale je 
to platforma, která dbá na objektivitu, vyváže-
nost, eliminuje falešná hodnocení ze strany 
konkurence a nasazuje řadu nástrojů pro to, 
aby poskytovala opravdový obraz firmy z po-
hledu zaměstnanců. Myslíme si, že pro vede-
ní firmy je takový obraz velmi užitečný, proto-
že jim v konečném důsledku pomůže získávat 
do firmy kvalitní lidi a udržet si je. A dokonce 
i negativní hodnocení může být pro firmy cen-
né, pokud s ním správně naloží. Čili opravdu 
stojí za to, vyzvat zaměstnance, aby se s pozi-
tivními i negativními zkušenostmi objektivně 
svěřili. Když se podívají na Atmoskop, tak vidí, 
že stejně tak to udělaly stovky firem před nimi. 
Z naší zkušenosti víme, že byly příjemně pře-
kvapené, co jim z toho vyšlo. Naše rada zkrátka 
zní: Nebojte se a zapojte se. A pokud možno 
vyhrajte.“ 

zpět na obsah



Seduo roztahuje 
        křídla
Na některé obory dopadla situace 
minulých osmnácti měsíců drasticky, 
u jiných se doba nuceného přesunu 
do online prostředí projevila pozitivně. 
Šéfa týmu Seduo Honzy Nehasila jsme 
se zeptali, jak si v nejisté době vedl 
vzdělávací portál Seduo, který se loni 
chystal na expanzi do zahraničí.

Co se na Seduo.cz povedlo letos nového? 
Spousta věcí, spustili jsme například pravidel-
né webináře, vzdělávací programy a také hod-
ně nových kurzů. Pandemie posunula jak náš 
portál, tak celý obor online vzdělávání hodně 
kupředu. Donutila firmy přehodnotit jejich po-
stoj k onlinu obecně, protože to bylo často 
jediné prostředí, ve kterém mohly fungovat. 
S nadsázkou říkáme, že to byla nejlepší kam-
paň na online vzdělávání, kterou bychom si ni-
kdy nemohli dovolit zaplatit. V dlouhodobém 
výhledu ale věříme, že se budeme vracet zase 
do normálního fungování. Protože lockdowny 
sice nutí firmy fungovat v onlinu, ale zároveň 
zásadně komplikují jejich činnost. 

Nenarostla vám během všeobecného 
zájmu o online vzdělávání i konkurence?
Do online prostředí opravdu přešla spous-
ta lektorů, kteří o něm před pandemií vůbec 
nepřemýšleli. V podstatě všichni začali nabí-
zet webináře, točit videokurzy, ale že by vznikl 
nějaký velký portál či jiná konkurence Seduo.
cz, to ne. Seduo je nástroj budovaný řadu let. 
Spustit něco podobného za pár měsíců během 
pandemie by se ani nedalo stihnout. 

NATÁČELI JSME S LIDMI,  
KE KTERÝM BYCHOM SE 
NORMÁLNĚ JEN TĚŽKO 

DOSTÁVALI

Promítl se zvýšený zájem 
do vašeho obsahu? 
Objemově ne, protože výroba nových video-
kurzů u nás jede neustále naplno. Měli jsme 
ale možnost získat lektory, kteří by v běžné si-
tuaci neměli na tvorbu online videokurzů čas. 
Často se nám stávalo, že velmi exponovaní 
lektoři volali, že jim odpadly konference nebo 
přednášky na univerzitách a mají prostor se 
do tvorby pro Seduo pustit. Řada z nich si také 
uvědomila, že je dobré diverzifikovat příjmy 
a nebýt závislý pouze na „offline“ aktivitách. 
Situace se samozřejmě komplikovala tím, že 
jsme kvůli průběhu pandemie nemohli jeden 
čas ani natáčet, ale celkově nám situace po-
mohla dostat se k zajímavým osobnostem, kte-
ré Seduo obohatily. 

Ke komu například?
Na Slovensku jsme třeba natáčeli během tvr-
dého lockdownu s Adélou Banášovou a Domi-
nikou Cibulkovou, v Česku jsme spolupracovali 
s Tomášem Etzlerem nebo Cyrilem Höschlem. 
To všechno jsou lidé, ke kterým bychom se 
v normálních časech jen těžko dostávali. I když 
tím, jak se Seduo stává známější, tak je to stále 
snazší a snazší.

Už nějakou dobu zažívá portál expanzi 
do zahraničí. Jak si tam vede?
S šířením do zahraničí jsme počítali od samé-
ho počátku. Bez něj by vlastně vývoj takto ná-
kladné služby neměl smysl. Jsme tedy rádi, že 
se prvním zahraničním verzím daří. Od loň-
ského září fungujeme ve Finsku, na přelomu 
roku jsme spouštěli Slovensko a v současnos-
ti pracujeme intenzivně na Polsku. Máme po-
hromadě obsahový tým, máme sestavený plán 
videokurzů, a pokud půjde vše, jak má, mohli 
bychom mít na konci roku hotovou první verzi 
Seduo.pl. 

Ochutnávka

TOMÁŠ ETZLER:  
Odvaha vystoupit z komfortní zóny

ADÉLA VINCZEOVÁ (BANÁŠOVÁ):  
Cesta k autenticitě

CYRIL HÖSCHL: 
Anatomie rozhodování

ZDENKA STUDENÁ: 
Hybridní spolupráce: průvodce  
pro spolupráci odkudkoliv

BRANO FRK: 
Jak se efektivně učit online

FPOHYBU: 
Tělo fpohodě: v kanceláři  
i na home office

TOMÁŠ REKTOR: 
Průvodce duševním zdravím:  
být v pohodě v práci i na home office

Zkuste na Seduo.cz třeba tyhle  
oblíbené kurzy:

Kdo v jednotlivých zemích 
sestavuje kurzovou náplň? 
Na Slovensku vytváříme obsah přímo my, po-
dobně jako v Česku. Máme tu velkou výhodu, 
že Slováci rozumí češtině víc než Češi sloven-
štině, a můžeme proto mixovat náš český ob-
sah se specificky slovenským. Ve Finsku si svůj 
vlastní obsah tvoří naše sestra Alma Talent. 
V případě Polska budeme fungovat podobně 
jako tady v ČR a obsah budeme dělat my, re-
spektive náš vlastní polský tým, který v Polsku 
vzniká. Ve Wrocławi s kolegy vytváříme první 
čtyři videokurzy a zároveň předáváme know-
‑how tvorby. 

Drží si LMC nad obsahem kurzů dohled? 
Kontrolujete kvalitu lektorů, předmět 
obsahu, technické provedení? 
Ano. Naším cílem je držet jednotnou kvalitu 
obrazu a zvuku obsahu, používáme unifikova-
ný styl a vzhled, společné brandové šablony. 
Chceme zkrátka, aby každé video pro Seduo 
vypadalo vizuálně jednotně, ať už běží v které-
koliv zemi. Co se týče předmětu obsahu a vý-
běru lektorů, ty koordinují content manažeři 
ve spolupráci s marketingovými a sales teamy 
jednotlivých zemí – ty jim poskytují užitečnou 
zpětnou vazbu z místního trhu. U videokurzů, 
ale i celé platfotmy se snažíme držet co nej-
vyšší úroveň a kvalitu a také jednotnost, sa-
mozřejmě při respektování místních specifik. 

V čem se jednotlivé země liší? 
Jak už jsem zmínil, Slovensko je nám oprav-
du podobné, o trochu více tam ale například 
hlídají GDPR. V Polsku cítíme, že jsou studen-
ti hodně ambiciózní. Chtějí se raději učit sami, 
podílet se na vlastním programu vzdělávání 
a nečekají, že jim ho bude organizovat třeba 
firma nebo stát.  To pro nás bylo zajímavé po-
znání. Ve Finsku jsme zase spouštěli balíčky vi-
deokurzů, resp. studijní programy se speciální-
mi certifikáty. Hodně nám pomohla spolupráce 
s Alma Talent, což je kovaná vzdělávací firma, 
která je zvyklá v místním prostředí fungovat. 

Máte už z různých trhů na Seduo ohlasy?
Nejlépe se chytlo na Slovensku, což je dáno 
tím, že obě země – a často i firmy – jsou stá-
le hodně propojené. Víme třeba, že když jsme 
dělali kampaň v českých médiích, tak ji vnímali 
i na Slovensku, protože Slováci se na české te-
levizní kanály dívají daleko více než Češi na slo-
venské. Seduo tam tedy funguje nad očekávání 
dobře. Máme na Slovensku výborné zázemí, 
silný sales team a v srpnu už jsme měli v pod-
statě splněný letošní plán růstu. Což nám dělá 
obrovskou radost. Ve Finsku je před námi ještě 
spousta práce. Hlavně kvůli odlišnostem, kte-
ré panují v přístupu k obsahu, v požadavcích 
na vzdělávání celkově, v mentalitě, v obchod-
ním prostředí. Situaci ovlivňuje i to, že ve Fin-
sku necháváme celý proces více na našem 
partnerovi Alma Talent. Je to pro nás na rozdíl 
od Slovenska úplně nové prostředí, kde testu-
jeme v praxi, jak se Seduo pracovat, a hodně 
věcí se stále učíme. Polsko bude velká výzva, 
protože leží někde uprostřed. Máme trochu 
podobný jazyk a sdílíme i nějaké oblasti kul-
tury. Nicméně úplně dokonale už si jazykově 
nerozumíme, polský trh je veliký, s řadou me-
tropolí a krajů, které se navzájem mohou lišit. 
Zároveň jsou na trhu již přítomni konkurenční 
hráči, kteří v Česku ani na Slovensku nepůsobí. 
I to naši situaci ovlivňuje. 

Kdy budete vědět, jak se situace vyvíjí?
První zkušenosti z Polska budeme mít začát-
kem příštího roku, kdy poběží beta verze Se-
duo.pl, budeme mít vyrobený obsah a pomalu 
začneme s aktivním prodejem. 

Takže si víc řekneme při 
rozhovoru do příští ročenky... 
Rozhodně, ale podrobnější závěry najdeme 
spíš v ročence 2023, až proběhne celý jeden 
prodejní rok. V té příští si ale určitě řekneme, 
do jaké další země Seduo zamíří. 

zpět na obsah



Nemusíš se bát,       
     komu co řekneš 
aneb Proč pracujete 
v LMC?

NATÁČELI JSME S LIDMI,  
KE KTERÝM BYCHOM SE 
NORMÁLNĚ JEN TĚŽKO 

DOSTÁVALI

Letos v této ročence oslavujeme minulost 
a budoucnost. Proto jsme našli veterány, 
kteří jsou v LMC fakt dlouho, a postavili 
jsme je k nováčkům, kteří u nás začínají. 
Všech jsme se zeptali, co si o LMC myslí. 
Pravda, nečekali jsme, že by nám spílali. 
Ale přesto nás jejich odpovědi potěšily 
víc, než jsme předpokládali. Skládají 
dohromady důvod, proč je pořád radost 
pracovat u nás i s námi.

Matadorů jsme se zeptali:
JSI V LMC UŽ ROKY, CO TĚ TADY DRŽÍ?  
A JAKÝ NEJSILNĚJŠÍ PRACOVNÍ ZÁŽITEK  
Z LMC SI PAMATUJEŠ?

DAGMAR ŠIMONOVÁ,  
EMPLOYEE GUIDANCE 
PARTNER, V LMC 19 LET
Jak to napsat ve zkratce? 
Pestrá, náročná a kreativní práce, která vás ne-
nechá v klidu, přinášející permanentní podněty 
a umožňující pracovat v svobodném a dobrém 
duchu. A co je nejdůležitější, v týmu fajn lidí, 
kteří mají intelekt i zdravý selský rozum v rov-
nováze, srdce na pravém místě, na nic si ne-
hrají a dost se spolu nasmějeme.
Člověk se tady cítí svobodně, může být sám 
sebou a cítí, že je součástí celku, který ví, proč 
tady je a za čím jde. 
Jednoduše, dává to vše dohromady velký smy-
sl. Pokud mám uvést nejsilnější zážitek, je to 
asi prodej firmy před deseti lety. Půl roku se 
připravoval a jen úzký okruh z nás věděl, co se 
chystá. Museli jsme o tom mlčet a tvářit se, že 
se nic neděje. Byl to velký šok pro lidi, kteří nic 
takového nečekali. A přišel pak úžasný násle-
dující rok, kdy jsme se jako firma semkli. Libor 
Malý je výrazná osobnost, na ní stálo „klima“ 
celého LMC. A najednou nebyl. Museli jsme 
postavit novou identitu LMC, které už nebude 
stát na jednom člověku, ale na všech, kteří LMC 
tvoří. Následoval půlrok workshopů, setkávání, 
tvoření… a pak to najednou „cvaklo“. My to pro-
stě dali.

PETR PROCHÁZKA,  
SALES DIRECTOR, V LMC 17 LET
Drží mě všichni kolegové a kamarádi kolem. 
Kultura LMC je postavená na svobodě, rados-
ti, respektu a spravedlnosti k druhým. Do prá-
ce chodím rád a vždy se těším na kolegy, kteří 
mě svou energií a úsměvem nabíjejí. Důležité 
je, že v LMC nejde jen o přijímání, ale taky o vy-
dávání. A tak i já dělám maximum, abych lidem 
předal vše dobré, co v sobě mám. Každý z nás 
dělá to nejlepší, ne proto, že musí, ale že chce. 
Jsme firma, která se neustále mění, a práce nás 
baví. Ne vždycky se nám všechno povede, ale 
to není důvod k vyhazovu. Spíš k poučení, jak 
to dělat příště jinak. Největší zážitek je celý tým 
Salesu, když se sejdeme. Tolik pozitivní ener-
gie, která pak proudí k našim klientům, jinde 
nenajdete. Užívám si, když mi chodí od zákaz-
níků pochvaly na jednotlivé obchodníky. 

TEREZA MANDÍKOVÁ,  
TELESALES REPRESENTATIVE, 
V LMC 17 LET
V LMC mě drží víc věcí, ale nejvíc je to asi fi-
remní kultura, volnost při práci a hlavně skvělí 
lidi.
Určitě nikdy nezapomenu na pohovor, když 
jsem sem nastupovala. To bylo skvělé setkání. 
Nejdřív jsem šla na opačnou stranu ulice, než 
LMC sídlilo, takže jsem přišla pozdě. A mana-
žer, který mě ještě ten den přijal, mi řekl, že si 
ve firmě všichni tykají, protože je lepší si říct „ty 
vole“ než „vy vole“. A to se mi moc líbilo.
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Abyste věděli  
    všechno, 
co se v HR šustne

Pro personalisty už zdaleka neděláme jen 
Magazín LMC. Inspiraci a důležité novinky 
jim přinášíme různými cestami tak, aby si 
každý mohl vybrat tu nejužitečnější pro 
sebe. A protože v HR se toho děje čím 
dál víc, přichystali jsme letos hned 3 nové 
kanály, kterými můžete všechny čerstvé 
informace sledovat.

Personalistika ke koukání je 
na YouTube kanálu LMC 
Víme, že čtení není pro každého. Proto jsme 
oživili náš YouTube kanál a začali ho ládovat 
videi. Obsahuje videonávody k pohovorům, 
onboardingu či vyhodnocení zkušební doby. 
Najdete na něm ale třeba i jedinečný pořad 
Top podle Lucie, ve kterém vám naše marke-
tingová manažerka Lucka Musilová poví o top 
HR trendech z celého světa. A kdybyste měli 
chuť na něco delšího, můžete si vybrat mezi 
Datovou snídaní LMC, v níž každého čtvrt roku 
Tomáš Ervín Dombrovský představuje čers-
tvá data ze světa práce, nebo velkými příběhy 
z dějin personalistiky. Tak… už máte popcorn?

HR Akademie shrnuje všechno, 
co je v oboru dobré vědět 
Všechny informace pro dobrou HR praxi 
na jednom místě. Existuje něco takového? Ano. 
V naší HR Akademii. V roce 2020 jsme ji ne-
nápadně zkusili s prvním dílem o pracovním 
právu a od té doby ji pravidelně plníme další-
mi přehledy, které řeší nejpalčivější problémy 
a zadání personalistů. Chcete začít s employer 
brandingem, ale nevíte jak? Hledejte v HR Aka-
demii. Rádi byste vyladili firemní onboarding 
do posledního detailu? I to najdete v HR Aka-
demii. A jestli vás spíš zajímá, které firemní be-
nefity jsou nejoblíbenější a co k jejich zavede-
ní potřebujete, tak víte, co dělat. HR Akademii 
průběžně aktualizujeme, její obsah konzultuje-
me s právníky i HR odborníky z praxe a vytváří-
me z ní další – a dost mohutnou – část Magazí-
nu LMC. Rozhodně ji prozkoumejte.

nahrávky jdou jedním uchem 
dovnitř a druhým taky 
Podcast naHRávky je plný zkušeností těch nej-
větších HR profíků v zemi. Ptáme se jich na 
věci, kterým se speciálně věnují a ve kterých 
se od nich my ostatní můžeme inspirovat. 
NaHRávky najdete na Spotify, Apple Podcas-
ts či Google Podcasts! Rozhovory s top per-
sonalisty ale nejsou v naHRávkách to jediné. 
Náš newsletter HRnek asi znáte. Od letošního 
roku k němu existuje HRnek do uší, který vám 
ve zkratce poví, co všechno se děje v českém 
i světovém HR. Na pomoc s tímhle zvukovým 
HRnkem jsme si přizvali Aničku Schuma. Její 
příjemný hlas teď brázdí virtuální vody jednou 
za dva týdny, vypráví lidem o wellbeingu i fi-
remní kultuře a radí triky k náboru. V čem má 
HRnek do uší největší kouzlo? Hlavně v tom, 
že trvá maximálně 3 minuty a stihne vám toho 
říct tolik, kolik byste pomocí Googlu hledali 3 
hodiny. Takže až vás bude zajímat třeba to, 
která otázka při pohovoru děsí Čechy, nehle-
dejte to na internetu, ale pusťte si třetí epizo-
du tohoto podcastu.
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Jobs.cz

Jasná jednička mezi 
pracovními portály 
v ČR. Už 25 let.

Prace.cz

Místo, kde hledají 
miliony lidí, kteří se 
práce nebojí.

Práce za rohem

Noví zaměstnanci 
přímo z vašeho okolí. 
Jednoduše v mobilu.

Atmoskop.cz

Najděte lidi, kteří 
k vám do firmy 
zapadnou.

Teamio

Nepostradatelný 
nástroj pro HR a celou 
firmu. I pro tu vaši.

Seduo.cz

Vzdělávání 
zaměstnanců jinak. 
Online.

Jobote

Doporučení 
zaměstnanci nad 
zlato. A s přehledem.

Arnold

Zaměstnanecké 
průzkumy způsobem, 
jaký jste ještě neviděli.

HR marketing

Pomůžeme vám 
oslovit ty pravé 
kandidáty.

HR 
marketing

Techloop

Rychlý a zacílený 
IT nábor v databázi 
ověřených profilů.
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https://www.lmc.eu/
https://www.jobs.cz/
https://www.prace.cz/
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https://web.jobote.com/cs/
https://www.arnold-robot.com/cs/
https://www.lmc.eu/cs/hrmarketing
https://techloop.io/


2030

Už 25 let digitalizujeme HR.
Baví nás každá vteřina.  

Děkujeme, že s námi tvoříte budoucnost!

2028


