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E D I T O R I A L

Vážené dámy, 
vážení pánové,
rok 2021 byl zcela jistě pro všechny z nás v mnoha ohledech náročný. Přejme si tedy, aby ten letošní byl lepší a byl 
rovněž rokem, ve kterém překonáme všechny výzvy. 
Pojďme krátce poodkrýt, o čem se v prvním letošním vydání Života za okny dočtete. Čeká vás totiž celá řada zajíma-
vých témat a rozhovorů.

„Vyšší podíl elektromobilů na silnicích nás nemine. Trend snižování emisí je v pořádku, ale ten čas na transformaci je 
příliš krátký. Změny se dějí v současnosti zlomem a ne postupnou evolucí,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Život 
za okny Milan Šlachta, první český šéf skupiny Bosch v Česku a na Slovensku. V rozhovoru se také dozvíte, s jakými 
pracovními cíli vstupuje do roku 2022, zda bude mít energetická krize vliv na trh s elektromobily, na jaké produkty 
z portfolia Bosch je nejvíce pyšný a která manažerská zásada mu v jeho kariéře nejvíc pomohla.

O tom, jakým výzvám budou čelit facility manažeři v roce 2022 jsme si povídali s Milanem Volfem, který řídí facility 
management ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Dozvíte se také, zda by se měl facility manager podílet na stra-
tegických rozhodnutích firmy a jak se bude v budoucnu měnit role facility manažerů. 

Kde může být kamerový systém užitečný? Kde se s ním setkáváme, aniž bychom to vůbec tušili? Co je to CertiConVis 
a jak používá neuronové sítě pro detekci objektů v obraze? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v rozhovoru  
s Petrem Práškem ze společnosti CertiCon.

Jaké výhody přináší sjednocení služeb facility managementu pod jednoho dodavatele vám přiblíží David Pulkert, ob-
chodní ředitel M2C pro Českou republiku. Jak složité je vybudovat profesionální tým a jak lze snížit spotřebu energie, 
aniž by se se snížily standardy kancelářských prostor pro uživatele?   

V listopadu proběhlo vyhlášení vítězek prvního ročníku soutěže Recepce roku. Představíme vám vítěznou recepci 
a Štěpánka Pancová, koordinátorka soutěže vám prozradí, jak vznikl nápad na uspořádání soutěže a o jejím poslání, 
jímž je profesionalizace recepčních služeb. Vyzpovídali jsme samozřejmě i vítězku prvního ročníku soutěže Anetu 
Jones z coworkingového centra Spaces Smíchoff.

Je workoholismus druh životního stylu nebo zhoubná závislost, které se lze jen těžko zbavit? Společně se podíváme na 
jeho úskalí a představíme 5 manažerských tipů, jak méně pracovat a přitom udělat více práce. 

Pevné zdraví v roce 2022 a hodně úspěchů při zdolávání každodenních výzev přeje  
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CertiConVis: 
Kamerový systém 
je kamarád   
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Svět podle Orwella nás v Evropě nečeká, 
říká Petr Prášek ze společnosti CertiCon, 
s nímž jsme si povídali o inteligentních 
kamerových systémech na principu 
neuronových sítí. Kde může být kamerový 
systém užitečný? A kde se s ním setkáváte, 
aniž byste to vůbec tušili? Odpovědi 
naleznete v tomto článku.  

Kamery jen sledují, my rovnou vyhod-
nocujeme.” Tak zní vaše heslo. Ale co to 
ve skutečnosti znamená? Sbíráte data, 
s nimiž poté pracuje analytik? Nebo váš 
software CertiConVis generuje podrobné 
analýzy automaticky?
Nejprve bych slovo analýza nahradil 
slovem detekce. To, k jaké detekci 
má docházet, nastavuje člověk, který 
s těmi daty bude pracovat. Můžeme 
mu říkat analytik. Na začátku je tedy 
lidský faktor, ale samotná detekce 
už pak probíhá sama na základě 
zadaných parametrů. To, jaká data 
a v jaké podobě systém poskytuje, 
záleží na přání zákazníka. Může to 
být klidně excelovská tabulka. Ve 
výběru způsobu zobrazování dat má 
zákazník zcela volnou ruku. Může 
využít například některý z nástrojů 
business intelligence, kde jsou široké 
možnosti, jak vizualizovat data 
a souvislosti mezi nimi.   

Je možné naprogramovat kamery tak, 
aby si všímaly konkrétních jevů a v reál-
ném čase odesílaly příslušná upozorně-
ní? Mohou nás například navést na volné 
parkovací místo v garážích? Co všechno 
je možné?
Nejdříve musí vždy proběhnout na-
stavení systému, kdy někdo rozhod-
ne, co chce vlastně sledovat. Potom 
už si těch věcí kamery všímají samy 
a na základě detekovaných událostí 
odesílají určitá upozornění. Tato 
upozornění se poté dají použít jako 
spouštěče různých navazujících akcí. 
Ano, umíme detekovat volné parko-
vací místo, v tomto případě je tedy 
potřeba použít spolupracující sys-
tém, který bude to volné parkovací 
místo signalizovat. Kamerový systém 

má ale mnohem více možností, jak 
přispět ke zvýšení komfortu našeho 
každodenního života nebo k jeho 
bezpečnosti. A mimo přímé reakce 
na sledovanou situaci může uživateli 
poskytovat i dlouhodobé sbírání nej-
různějších dat, např.  pro dopravní 
statistiky atd.

Kamerové systémy slouží především 
k zajištění bezpečnosti v budovách. 
Pokud však dojde například ke krádeži, 
máme zločin sice zdokumentovaný, ale 
už jsme mu nedokázali zabránit. Nebo je 
snad CertiConVis pokrokovější i v tomto 
smyslu?
CertiConVis není primárně bez-
pečnostní systém. Je to kamerový 
systém, který je ale schopen deteko-
vat konkrétní akce a upozornit na 
ně. Samozřejmě systém nedokáže 
detekovat, co si myslí lidé, které 
monitoruje. Ale všimne si např. 
přítomnosti lidí na místě, kde by 
neměli být. Nebo zjistí, že se někdo 
na určitém místě zdržuje déle, než 
je obvyklé. A to může být indikace 
přípravy nějaké nekalé činnosti. 
Velkým problémem ve velkých 
obchodech jsou krádeže, které se 
pohybují v milionových sumách. 
Velká část z nich se však neodehrá-
vá v prodejnách, ale někde v zákuli-
sí – při zavážení zboží nebo při ma-
nipulaci s materiálem ve skladech. 
A zde může pomoci CertiConVis, 
který může např. změřit čas zavážky 
zboží a signalizovat podezření na 
manipulaci se zbožím.

Software CertiConVis využívá k vyhod-
nocování dat umělé neuronové sítě. Co si 
pod tím máme představit? Jak to funguje?

Systém CertiConVis používá pro 
detekci objektů v obraze neuronové 
sítě, které si můžete představit jako 
matematický model, který pracuje 
s naučenými vzory objektů a situací. 
Neuronovou síť můžeme naučit, jak 
vypadá objekt typu osoba, a systém 
pak v obrazu z kamery dokáže osoby 
skutečně najít. Stejně tak můžeme 
neuronovou síť naučit, aby roz-
poznávala vozidla nebo opuštěná 
zavazadla. Nejde však jen o detekci 
objektů, ale můžeme i sledovat, co ty 
objekty dělají. Zda člověk stojí, sedí, 
pohybuje se, padá… Tato technolo-
gie je inspirovaná tím, jak funguje 
lidské vnímání, a v posledních letech 
zažívá obrovský boom.

Je možné váš software využít i pro mar-
ketingové účely? Co dokáže kamerový 
systém zjistit o nákupním chování zákaz-
níků? Kudy chodí? Na co se dívají?
Ano, toto umíme. Tou nejjednoduš-
ší úlohou je počítání návštěvnosti 
obchodu nebo jeho části. Nicméně 
můžeme jít mnohem dál. Můžeme 
detekovat, čemu se zákazník během 
své návštěvy nejvíce věnuje. Mů-
žeme identifikovat nejintenzivněji 
využívané plochy v rámci prodejny, 
zjistit místa, kde se lidé nejvíce 
zastavují a vyhodnotit, který z regálů 
je pro zákazníky nejzajímavější. Tyto 
informace mohou být z hlediska 
marketingu velmi cenné.

Kde všude – kromě obchodních center – 
se může systém CertiConVis uplatnit?
Z hlediska nasazení se nemusíme 
omezovat na obchodní centra. Uži-
vatelem systému CertiConVis může 
být například správce kancelářské 
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budovy. Další využití je v dopravě, 
kde může jít o detekci parkovacích 
míst, dopravních přestupků nebo 
čtení SPZ. V marketingu může 
systém sloužit ke zjišťování efekti-
vity reklamních ploch. Na stavbách 
můžeme naopak sledovat dodržování 
bezpečnosti práce, například zda 
dělníci nosí helmy a vesty tam, kde je 
to předepsáno. Možností je mnoho.

Narážíte někdy na otázku, jestli 
náhodou není takovýto sofistikovaný 
kamerový systém narušením soukromí 
lidí? A co k tomu říká legislativa?
Na tuto otázku narážíme velmi 
často, někteří lidé to tak vnímají 
a je potřeba to vysvětlovat. Neustá-
le se potýkáme s pojmem velkého 
bratra, ale náš systém ve skuteč-
nosti nepřináší nějaké úplně nové 
metody sledování lidí. Je to nástroj, 

který pouze nahrazuje lidský dozor 
v nějakém dohledovém centru. 
Poskytujeme pouze sofistikovanější 
a objektivnější náhradu za pracovní-
ka sledujícího obrazovky. A v tomto 
máme k velkému bratrovi velmi 
daleko. V podstatě totiž pouze zkva-
litňujeme dosavadní práci ostrahy. 
Ta ale i tak musí celý systém ovládat 
a vyhodnocovat, zda na situaci de-
tekovanou kamerami naváže nějaký 
další proces, například fyzický zásah 
na místě apod. Podstatné je, že nikdy 
nepracujeme s konkrétní identitou 
daného člověka. Dovolím si citovat 
kolegu, který s oblibou parafrázuje 
známou hlášku z filmu Pelíšky: my 
detekujeme pouze muže s koženou 
brašnou. V našem systému jde o vy-
hodnocení chování osob ve vztahu 
ke sledovaným objektům. Jméno 
ani další nacionále osoby neroze-

znáváme. Když toto zákazníkům 
vysvětlíme, většinou je tím zbavíme 
veškerých obav.

V Číně jsou lidé sledováni kamerovými 
systémy v extrémní míře. Software 
například vyhodnocuje rychlost pracov-
níků v továrně nebo pozornost studentů 
během přednášky. Čeká nás svět podle 
Orwella? Kde je hranice, za kterou by-
chom neměli jít?
Domnívám se, že hranice mezi tím, 
kdy se snažíte zvýšit bezpečnost 
a kdy už se snažíte lidi kontrolovat 
a ovládat, je v našem kulturním pro-
středí vnímána. A nemyslím si, že 
bychom směřovali k jejímu překro-
čení. Nemáme zde kreditový systém 
jako v Číně, kde se vám sbírají černé 
puntíky za vaše chování, které někdo 
nadefinoval jako škodlivé. To podle 
mě již ono překročení hranice je 
a evropská mentalita se mu brání, 
čemuž přizpůsobujeme i vývoj naše-
ho systému.

Do systému přitéká velký objem dat. 
Jaké je zde bezpečnostní riziko zneužití 
těchto dat?
My sami tato data nesbíráme a ne-
shromažďujeme, to není účelem 
CertiConVisu. K tomu slouží nějaký 
navazující zákazníkův video man-
agement systém. Největším rizikem 
je jako vždy lidský faktor a Certi-
ConVis používá technologie, které 
toto riziko výrazně snižují. S obava-
mi ze zneužití dat se ze strany zákaz-
níků se prakticky nesetkáváme.

Je systém CertiConVis hotový produkt, 
nebo je možné ho přeprogramovat a při-
způsobit potřebám konkrétního klienta?
Systém CertiConVis je v současné 
době hotový produkt s řadou funkcí, 
které lze takřka ihned nasadit u zá-
kazníka. Nasazení vždy předchází 
důkladná analýza, kde definuje-
me problém, který chce zákazník 
pomocí kamer řešit a my ve většině 
případů připravíme řešení ze stávají-
cích funkcí. Nicméně vývoj systému 
CertiConVis probíhá kompletně pří-
mo u našich expertů, takže možnost 
úprav dle specifických požadavků 
nabízíme také. Pokud by se chtěl 
někdo s naším systémem seznámit 
a vyzkoušet si, jak se s ním pracuje, 
doporučil bych mu kontaktovat pří-
mo naše obchodní oddělení. n
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Správa kancelářské budovy standardně 
zahrnuje security, pravidelné revize, opravy, 
péči o zeleň a úklid. Pokud se rozhodnete 
svěřit tyto starosti jedné profesionální firmě, 
jako bonus můžete získat i přístup  
k nejmodernějším technologiím a chytrým 
řešením, která pomohou snížit energetickou 
náročnost budovy. David Pulkert, obchodní 
ředitel pro Českou republiku ve společnosti 
M2C, nám představil všechny výhody, 
které přináší sjednocení služeb facility 
managementu pod jednoho dodavatele. 

Facility 
management 
all inclusive:
jedna firma, 
jedna faktura 
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S tím, jak se mění fungování kance-
lářských budov, se vyvíjí i role facility 
managementu, který dnes obnáší více, 
než jen úklid a údržbu budovy. Jaké další 
služby v rámci FM poskytujete svým 
firemním klientům? 
Zajišťujeme komplexní integrova-
ný facility management, který se 
zároveň snažíme dělat co nejmo-
dernějším způsobem. Poskytovaná 
služba by pak měla být pro klienta 
co nejpříjemnější. Když si vezmeme 
jednotlivé segmenty facility man-
agementu - ostrahu, údržbu a úklid 
- využíváme například elektronic-
kou recepční nebo prostřednictvím 
čidel vzdáleně monitorujeme a ob-
sluhujeme objekt, ať už z hlediska 
security nebo z hlediska údržby. 
Kromě toho se zaobíráme aktuál-
ními tématy, jako je energetický 
management a snižování uhlíkové 
stopy. Hledáme způsoby, jak zařídit, 
aby byla budova v co nejekologič-
tějším módu.    

Firmám zajišťujete kompletní facility 
management. Místo komunikace s více 
dodavateli služeb je zde jedna firma 
a jedna faktura. Je to tak jednoduché… 
Má to i nějaké ALE? Nepřijde nás takový 
servis příliš draho? 
Viděl bych tady pouze jednu jedi-

nou nevýhodu, nad kterou výrazně 
převyšují výhody. Tou nevýhodou je 
jisté riziko plynoucí z toho, že firma 
vložila veškeré služby facility man-
agementu pod jednoho dodavatele 
a v případě jeho úpadku mohou 
vzniknout provozní komplikace. 
Potom už jsou jen výhody. Obracíte 
se na jednu konkrétní osobu, která 
se věnuje jenom vám, má na starosti 
pouze váš objekt, který velmi dobře 
zná, stejně jako je odborníkem 
ve svém oboru. Obrovskou výho-
dou pak je hledání synergií mezi 
jednotlivými službami, ze kterých 
plynou možné úspory nákladů na 
zaměstnancích a jejich pracovních 
úkonech.

Měl by o sjednocení služeb pod jednoho 
dodavatele uvažovat i facility man-
ager, který má nyní sice deset různých 
dodavatelů, ale všichni jsou spolehliví? 
Jaké jsou hlavní výhody sjednocení všech 
služeb FM pod jednoho dodavatele?
To je právě ta jedna faktura a jedna 
kompetentní osoba, která si sama 
spravuje své dodavatele jednotli-
vých služeb. V podstatě mezi klien-
ta a dodavatele vložíme ještě jeden 
článek, a to facility managera, který 
se o tu síť dodavatelů stará. Pro 
klienta to znamená méně starostí, 

méně administrativy, přístup k IT 
systémům a aplikacím… Znamená 
to zkrátka pohodu. Klientovi se tak 
uvolní ruce, aby se mohl plně věno-
vat svému klíčovému byznysu.    

Jakým způsobem kontrolujete kvalitu 
služeb, které firmám v oblasti FM 
poskytujete? Berete to tak, že dokud 
nikdo nevolá, všechno je v pořádku? 
Nebo získáváte pravidelnou zpětnou 
vazbu? 
To, že je klid a nikdo nevolá, může 
být taky klid před bouří. Nekomu-
nikace je to nejhorší, co se může 
stát. Pokud nedochází k reportingu, 
tak se někde může stupňovat pro-
blém, v jehož důsledku může dojít 
ke značným finančním ztrátám. My 
měříme kvalitu poskytovaných slu-
žeb prostřednictvím ukazatelů KPI, 
které jsou definovány ve smlouvě 
a vymezují, jak se o budovu budeme 
starat. S klienty probíhají pravidelné 
schůzky, na kterých je seznamujeme 
s reporty, jak rychle řešíme tickety. 
To je standard. Nadstandard je to, 
že klientovi doporučujeme určitá 
investiční rozhodnutí, která mu 
v budoucnu mohou ušetřit nákla-
dy. Také je důležité, aby fungovala 
chemie mezi naším facility manaže-
rem a manažerem na straně klienta. 
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Proklientský přístup je pro nás na 
prvním místě.            

Kromě faktur tedy posíláte klientům 
i podrobnější reporty dokumentující vaši 
práci. Jaké informace takové reporty 
obsahují? 
Prostřednictvím reportů se kliento-
vi snažíme prezentovat a prodat to, 
co děláme. Protože to, že všechno 
funguje, neznamená, že nic nedělá-
me. KPI, která si stanovujeme, vždy 
odráží aktuální situaci, nemohou 
být například rok stará. V rámci 
KPI máme nastaveny například 
reakční časy pro řešení požadavků 
nebo zlepšování v duchu KAIZEN, 
to je klíčové u průmyslových ob-
jektů, ale může to být i u officových 
budov. To zlepšení může být eko-
nomické, ekologické nebo se může 
týkat zefektivnění služeb pro uživa-
tele budovy. Jde o hledání chytrých 
řešení. Vždy říkám, že nechceme 
být strojvedoucím ve vlaku, ale tím, 
kdo staví ty koleje a určuje směr, 
kudy se ten vlak bude ubírat.   

K tomu, abyste mohli poskytovat vysoký 
standard služeb, potřebujete i profe-
sionální tým. Je v dnešní době složité 
sehnat lidi, kteří chtějí pracovat ve 
správě budov? 
Situace ve facility managementu 
většinou odráží dění na trhu práce. 
Někdy se stává, že lidé nejsou, ně-
kdy zase jsou, ale nemají potřebnou 
kvalifikaci. Na méně kvalifikované 
pozice se shání lidé o něco lépe, 
nicméně jich není vždy dostatek. 
Abychom i přesto klientovi po-
skytovali kvalitní služby, snažíme 

se některé procesy automatizovat 
a digitalizovat. Využíváme vzdálený 
dohled nad objektem a vzdálenou 
obsluhu technologií. Tím pá-
dem není nutné obsazovat pozici 
člověkem, který by byl přítomen 
na místě. Spoustu věcí může řídit 
počítač, čidlo, software, aplikace, 
analytické kamerové systémy… 
Stejně tak evidenci příchozích osob 
může provádět elektronická recepč-
ní, která funguje 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu. Pokud má firma dese-
tičlenný tým ostrahy, je efektivnější 
nechat si tři nejschopnější členy 
toho týmu, lépe je zaplatit a dát jim 
k dispozici technologie, s nimiž tu 
práci zvládnou i v malém počtu. 
Zatímco náklady na platy zaměst-
nanců neustále rostou, náklady na 
technologie už tolik ne.     

V souvislosti s energetickou krizí bude 
hlavním úkolem facility managementu 
v roce 2022 snížení spotřeby energie, 

aniž by se přitom snížily i standardy kan-
celářských prostor pro uživatele. Jakými 
praktickými kroky lze tohoto cíle podle 
vás dosáhnout? 
Spotřeba energie má nejen ekono-
mický, ale i ekologický aspekt. My 
klientům nabízíme energetickou 
analýzu, která ukáže, jak hospo-
daří s energiemi, a následně jim 
dáme nějaká doporučení. Mohou 
to být různé alternativní zdroje 
energie, například fotovoltaika, 
může se to týkat osvětlení, topení, 
klimatizace... Klientovi pomáhá-
me s plánováním investic, které 
by mu v budoucnu měly přinést 
úspory. Samozřejmě třeba u budov 
s provozem 24/7 bude návratnost 
investice rychlejší než u budov, 
které noční provoz nemají.   

Dovedete si představit svou práci bez 
digitálních technologií? Jaký software 
využíváte a v čem vám pomáhá? 
Představit si to sice dovedu, ale 
vrátili bychom se k tomu, že potře-
bujeme daleko více lidí, práce by 
neprobíhala tak rychle… Bylo by 
to jako posílat si poštovní holu-
by místo e-mailů. Samozřejmě je 
dobré držet si i nějaké back-upy pro 
případ výpadku, být na telefonu, 
ale většina věcí se dnes dá vyřešit 
kliknutím v aplikaci. 

Jsou vaši klienti přístupní novým 
technologiím? Je těžké je přesvědčit, že 
by měli vyzkoušet nějakou aplikaci nebo 
implementovat sofistikovanější systém, 
který může souviset například s bezpeč-
ností? 
Škála klientů je široká, ale dovolil 
bych si ji definovat černobíle. Pro-
tože někdo buď chce, nebo nechce. 
Ten, kdo chce změnu, hledá způsob, 
jak ji provést, třeba jak zavést 
elektronickou recepční. A kdo tu 
změnu nechce a radši by si popoví-
dal s recepční Aničkou, ten hledá 
důvody, proč to nejde. Ale také je 
to na nás a na tom, jak to kliento-
vi dokážeme vysvětlit. Klienti si 
také mohou veškeré naše produkty 
vyzkoušet v rámci showroomu, 
kde jim představíme softwarové 
programy, kamerové systémy nebo 
právě tu elektronickou recepční. 
Samozřejmě, že každý klient má 
jiné potřeby, proto mu připravíme 
nabídku šitou na míru. n

„Jde o hledání 
chytrých řešení. 
Nechceme být 
strojvedoucím ve 
vlaku, ale tím, kdo 
staví ty koleje  
a určuje směr, 
kudy se ten vlak 
bude ubírat.“
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Recepci roku 2021 
mají ve Spaces 
Smíchoff 
V listopadu proběhlo vyhlášení vítěze prvního ročníku soutěže 
RECEPCE ROKU. Zástupci soutěžících a finalistů byli pozváni 
na snídani do prostor prvorepublikové kavárny Louvre 
v Praze. Následovala panelová diskuse, v níž spíkři vyzdvihli 
význam recepce pro fungování firmy. Věnovali se přitom 
jak osobnostním charakteristikám recepčních, tak i designu 
vstupních prostor. 
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A JAK TO DOPADLO? 

První místo obsadila recepce 
kancelářského centra  
Spaces Smíchoff. Druhé místo 
patří recepčním ze společnosti 
Cushman & Wakefield Czech 
Republic a na třetím místě 
skončila recepce firmy JRD 
Development. 
Soutěž uspořádal spolek  
RECEPCE NENÍ VRÁTNICE 
a zúčastnit se mohly pouze 
firemní recepce nebo recepce 
coworkingových center v rámci 
Prahy. Hlavním partnerem 
prvního ročníku se stala 
společnost D’Eclair, která se 
specializuje na poskytování 
recepčních služeb.
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Jak vůbec vznikl nápad na uspořádání 
soutěže Recepce roku? 
Prvotní nápad na soutěž s temati-
kou recepcí vznikl již před opravdu 
dlouhou dobou. Naším záměrem 
v rámci spolku Recepce není vrátni-
ce bylo popularizovat recepční služ-
by a přiblížit jejich problematiku 
široké veřejnosti. Konkrétní podobu 
začala soutěž získávat přibližně před 
dvěma roky, kdy jsme se pustili do 
příprav prvního ročníku.

Je podle vás pozice recepčních ve firmách 
přehlížená? Většina lidí si totiž uvědomí 
důležitost recepce až ve chvíli, kdy je 
pracovník recepce na dovolené nebo 
onemocní.
Máte pravdu v tom, že některé fir-
my své pracovníky na recepci stále 

přehlížejí. Dalším faktorem, proč 
v určitých společnostech recepční 
služby nezajišťují proaktivní, milí 
a vstřícní pracovníci, je tlak na 
cenu poskytovaných služeb. Špatný 
první dojem, který si příchozí 
z návštěvy takové recepce odnáší, 
se pak napravuje opravdu velmi 
dlouho a těžko. Recepce je totiž 
úplně prvním kontaktem poten-
ciálního zaměstnance, klienta či 
obchodního partnera s firmou. 
Zákonitě tak hraje zásadní roli 
při vytváření vztahu příchozího 
k dané společnosti. Velmi nás těší, 
že první ročník soutěže Recepce 
roku jasně dokázal, že existují také 
firmy, které si důležitost recepce 
plně uvědomují, svých recepčních 
si váží, a dokonce je prostřed-

nictvím nominace chtějí veřejně 
pochválit a ocenit. Vždyť i takové 
drobnosti jako příjemný telefonát 
nebo pozitivní přístup pracovníka 
recepce dokážou klienta přesvědčit 
o kvalitách firmy mnohem lépe než 
kdejaká drahá reklama. 

Jak vnímáte roli recepčních? Dalo by se 
říct, že jsou to takové duše firmy? 
Myslím, že práci recepčních velmi 
trefně popsala Milli Dítě Radová ze 
společnosti D’Eclair zabývající se 
outsourcingem recepčních služeb, 
která se v rámci vyhlašovacího 
eventu zúčastnila panelové diskuze. 
Podle ní je recepce vizitkou a srd-
cem celé firmy. Pracovník recepce 
často zastává hned několik rolí. To 
se ale občas zvrtne v situaci, kdy 

Štěpánka Pancová: 
Recepce roku 
je pocta recepčním 
službám

S koordinátorkou Štěpánkou Pancovou 
jsme si povídali nejen o tom, jak vznikl 
nápad na soutěž Recepce roku, ale hlavně 
o jejím poslání, jímž je profesionalizace 
recepčních služeb. Pokud jste doposud 
brali ochotu recepčních, kteří vyřeší 
každý váš požadavek s úsměvem, jako 
samozřejmost, čtěte dále.    
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má recepční na starosti tolik jiné 
agendy, že už pak nemá dostatek 
času a sil na to být „duší firmy“ 
a formovat první dojem u přícho-
zích. Což je velká škoda, protože 
z praxe víme, že na dobře naladěné 
a profesionální pracovníky recepce 
se klienti vyloženě těší. Osobně si 
dovolím tvrdit, že je práce na recep-
ci vhodná pro osoby, které obecně 
milují lidi, nebaví je monotónní 
práce a jsou dostatečně kreativní, 
aby elegantně vyřešily i ty nejná-
ročnější situace. Musím ale uznat, 
že jsme se setkali také s opačným 
případem, kdy zaměstnanci do prá-
ce chodili raději zadním vchodem, 
než aby prošli kolem nepříjemného 
pracovníka recepce. 

V letošním ročníku soutěže se hodnotila 
recepce jako celek - tedy jak design 
vstupních prostor, tak přístup recepč-
ních. Plánujete do letošního ročníku 
zařadit více soutěžních kategorií? 
Samozřejmě si uvědomujeme, že 
jednou z věcí, ve které se firemní 
recepce za poslední dobu velmi 
změnily, je právě jejich vizuální 
stránka. Firmy začaly spolupraco-
vat s architekty a do designu svých 
vstupních prostor mnohdy investují 
nemalé finanční prostředky. Do 
prvního ročníku jsme ale kategorii, 
která by se věnovala pouze designu 
nezahrnuli, protože jsme si nejdřív 
potřebovali ověřit, jak velký zájem 
o soutěž vlastně bude. Výsledky nás 
velmi mile překvapily, a proto mo-
hou recepce tento rok soutěžit nejen 

v hlavní kategorii Recepce roku 
2022, ale i v kategorii Recepce roku 
– cowork, která je určena recepcím 
v coworkingových centrech a servi-
sovaných kancelářích a ve velmi 
specifické kategorii Recepce roku 
– design. Právě ta se totiž zaměřuje 
čistě na design recepcí. Nominace 
do letošního ročníku zahájíme na 
začátku dubna. 

O vítězích rozhodovala odborná porota. 
Jak probíhalo hodnocení recepčních 
v praxi? Vyrazili porotci přímo do 
terénu? 
Devítičlenná odborná porota se do 
hodnocení recepcí zapojila až v po-
slední fázi soutěže, kdy po vyhod-
nocení odborného auditu ze všech 
soutěžících recepcí vzešli tři fina-
listé. Všichni porotci se vydali do 
terénu a osobně navštívili každou 
z těchto tří recepcí. Nešlo jenom 
o nějaké rychlé hodnocení „od sto-
lu“, ale skutečně tomu věnovali čas 
a úsilí. U recepcí hodnotili celkem 
osm různých kritérií, které měly 
základ v odborném auditu recepč-
ních služeb. Ta ale byla samozřejmě 
upravena tak, aby s nimi mohli 
pracovat i porotci, kteří logicky ne-
mají takové komplexní zkušenosti 
a trénink, jaký mají auditoři. 

Kolik času vám zabrala příprava akce? 
A promítla se do toho nějak i pandemie? 
Plánovat eventy v dnešní době je dost 
odvážné.
Vyhlášení vítězů je nedílnou 
součástí jakékoliv soutěže, takže 

příprava slavnostního vyhlášení 
vlastně začala už na začátku léta 
2020, kdy proběhla první reálná 
diskuze o uspořádání soutěže. Měli 
jsme tehdy pocit, že pandemie brzy 
pomine a chovali jsme naději, že se 
nám soutěž bez problému podaří 
jak naplánovat, tak zorganizovat. 
To jsme se ale dost spletli. Spole-
čenská situace byla tak nestálá, že 
jsme soutěž museli posunout téměř 
o rok. Loni na jaře jsme ale začali 
být natolik netrpěliví, že jsme se to 
rozhodli risknout. Když se teď na 
celou záležitost dívám zpětně, tak 
musím uznat, že jsme byli velmi 
naivní. Auditory jsme vypustili do 
terénu bez ohledu na stav a začali 
jsme také s plánováním eventu, na 
kterém jsme chtěli všechny vítěze 
vyhlásit. Vůbec jsme si nepřipou-
štěli, že by situace mohla dojít do 
tak vážného stavu, že bychom celou 
akci museli nakonec zrušit. S or-
ganizací nám naštěstí pomáhala 
zkušená majitelka eventové agetury 
M-Ocean Martina Kafková, která 
nás přesvědčila, abychom slavnostní 
vyhlášení nesměrovali na večer, ale 
spíš ho pojali jako dopolední event 
s odbornou panelovou diskuzí. 
Akce proběhla v Galerii Louvre, 
která je součástí kavárny Café Lou-
vre a bylo ji možno v reálném čase 
sledovat prostřednictvím streamu, 
jehož záznam je i nadále k dispozici 
online. Velkou oporou nám byl také 
tým agentury senseZOOM, který 
se staral o veškeré marketingové 
aktivity spojené se soutěží. n
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Recepční je ve firmě první kontaktní 
osobou jak pro klienty, tak pro kolegy. 
Jaké osobnostní kvality by měla recepč-
ní mít? Charisma? Psychickou odolnost?   
Dobří recepční by si měli dát za 
svůj každodenní cíl zpříjemnit kli-
entovi den. Kromě úsměvu by měli 
být ochotní pomoct a vyřešit jaký-
koliv požadavek. Také je důležité, 
aby se nenechali ovlivnit náladami 
jiných a dokázali se povznést nad 
všední nepříjemnosti. A samo-
zřejmě by svou práci měli mít rádi 
a být na ni hrdí. 
  
Všeobecně vžitá představa, že recepční 
jen vítá návštěvy a dělá kávu, dnes 
ve většině firem neplatí. Recepční je 
současně office manažerka, asistentka 
CEO, má na starosti interní komunikaci, 

Aneta Jones: 
Recepční by si měli 
dát za cíl zpříjemnit 
klientovi den 

Chtěli byste vidět vítěznou recepci? My 
také! Proto jsme navštívili coworkingové 
centrum Spaces Smíchoff, kde jsme se 
setkali s community manažerkou Anetou 
Jones, vítězkou prvního ročníku soutěže 
RECEPCE ROKU. Zajímalo nás, jak vnímá 
profesi recepční, která se v posledních 
letech výrazně vyvíjí a mění.  

organizuje firemní eventy… Jaká je 
vaše náplň práce ve Spaces?  
V centrech Spaces se naše práce 
podstatně odlišuje od běžné před-
stavy “vrátných”. Vstupní pozice se 
nazývá Community Associate a jak 
název napovídá, jde o práci, jejímž 
hlavním aspektem je komunikace 
s klienty s cílem vytvoření komu-
nity. K tomu však připadá záro-
veň i technická podpora a správa 
kancelářských prostor, IT podpora 
pro klienty nebo fakturace služeb. 
Community Manager následně 
musí zvládat vše předešlé a k tomu 
se přidává zodpovědnost za chod 
business centra a podpora pro-
dejní divize. Je to práce, která vás 
hodně naučí a dá vám nespočet 
zkušeností.  

Ve většině firem je právě recepční 
tou nejvíce zaneprázdněnou osobou. 
Kolegové na ni delegují úkoly, které 
nestíhají. A recepční toho pak musí 
stíhat opravdu hodně. Máte nějaké 
tipy, jak zvládat time management? 
Máte vše hotovo pět minut před koncem 
pracovní doby?  
V ideálním případě práci vždy 
dokončuji alespoň půl hodiny 
před zavřením centra. Mám potom 
čas připravit se na další den nebo 
zajistit drobnosti okolo pro zlepšení 
pracovního i zákaznického zážitku. 
To samozřejmě není vždy možné, 
hlavně v těchto časech. Asi nejdů-
ležitějším tipem, který můžu dát, 
je stanovení priorit. Někdo si vede 
papírkový seznam, někdo používá 
poznámky na ploše, hlavní je ale 
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vědět, kolik toho v daný den máte 
a čím byste měli začít co nejdří-
ve. Každé ráno si projdu seznam 
požadavků v interním systému 
a maily a poté si stanovím, co nejvíc 
hoří. Je to věc, kterou vyřeším 
sama, nebo jsou tam zainteresova-
né další osoby? Čím delší řetězec 
komunikace, tím víc se čas natáhne. 
Pokud nefunguje wifi u důležitého 
návštěvníka a současně vám stojí 
řada klientů na recepci s otázkou 
na skeny, klíčová je komunikace. 
Není ostuda říct ne. Klienti i kole-
gové pochopí, že máte důležitější 
práci, ale je potřeba to vždy slušně 
vysvětlit. Musíte vědět, kolik toho 
zvládnete a kde máte strop, jinak 
hrozí vyhoření a znechucení prací, 
kterou jste kdysi měli rádi. 

Potřebuje se i recepční vzdělávat? 
Navštěvujete kurzy nebo konference? 
A jaká témata vás nejvíce zajímají? 
Každý by se měl snažit o svůj osobní 
rozvoj, na pozici nezáleží. U nás ve 
firmě probíhají webináře na různá 
témata, osobně vyhledávám i webiná-
ře a kurzy na síti LinkedIn. Pro mě je 
určitě nejzajímavější téma konfliktů. 
Buď mezi zákazníky, nebo recepce 
versus klient. Málokdo dokáže rychle 
a pohotově reagovat v daný moment. 
Tipy a triky mohou lidi připravit 
na tyto nepříjemné stresové situace 
a pomoct jim lépe je zvládat. 

Když si firma vybírá novou recepční, 
kterými kritérii by se měla řídit? Co by 
měla kandidátka hlavně splňovat?  
Proklientský přístup je ten nejdů-
ležitější aspekt. Kandidát může být 
vzdělaný, zvládat multitasking, ho-
vořit čtyřmi jazyky, ale pokud vám 
bude na recepci na lidi jen vrčet 
a škaredě se na ně dívat, recepce se 
rychle stane toxickým prostředím. 
Lidé musí chodit na recepci rádi 
a necítit se špatně, když po zaměst-
nancích něco chtějí. Tyto případy 
jsou dobře vidět právě u nových 
lidí, kteří jsou třeba pomalejší nebo 
ještě všechno neví. Pokud jsou však 
milí, klientům to vůbec nevadí 
a rychle se naučí za novou osobou 
chodit častěji. 

Které situace z vaší každodenní praxe 
jsou pro vás nejnáročnější?  
Ne vždy se dá všem vyhovět a není 

příjemné chodit se špatnými zprá-
vami. Člověk nikdy neví, jaká bude 
reakce. Někdo je pohodář a někdo 
se chová, jako by se právě zhroutil 
svět. Člověk se musí obrnit a mít 
trpělivost, nesmí se nechat stáh-
nout zlostí z druhé strany, jinak to 
může vyústit v konflikt, a to nikdo 
nechce. Získání odhadu, jak bude 
kdo reagovat a jak se na to mentálně 
připravit, to je často záležitost zku-
šeností a nedá se to vždy naučit. 

Co vás naopak na vaší práci nejvíce baví?  
Jednoznačně různorodost lidí. Je 
skvělý pocit dokázat pomoct klien-
tovi, který vás odmění úsměvem, 
nebo si s ním popovídat o práci 
nebo o životě u kávy. Často se 
dozvíte mnoho o různých profesích, 
o kterých jste do té doby nic nevě-
děli, nebo se pobavíte u historek 
z osobního života. 

Pomohlo vám ocenění v soutěži Recepce 
roku ke zviditelnění vaší práce? Jak 
reagovali vaši kolegové? 
Kolegové nás od začátku podporo-
vali a radost s námi otevřeně sdíleli. 
Výhra je vizitkou nejen naší po-
bočky na Smíchově, ale i ostatních, 
protože všichni do toho dáváme 
mnoho energie. Více než firemního 
zviditelnění jsme se ale hlavně do-

čkaly ocenění ze strany klientů, což 
nás samozřejmě velmi těší. 

Soutěž Recepce roku hodnotila jak 
práci recepčních, tak design vstupních 
prostor. Jak se vy sama cítíte na vašem 
pracovišti? Je krásný interiér jedním 
z důvodů, proč se ráno těšíte do práce?  
Určitě je to významný faktor. Praco-
vala jsem předtím ve třech centrech, 
která byla podstatně starší a bylo to 
na nich hodně znát. Všeobecně jsou 
nové moderní recepce prostornější, 
světlejší a mnohem příjemnější. 
Ve Spaces se pracuje skvěle a naši 
designéři si dali záležet i na kvalitě. 
Recepce Spaces Smíchoff se jim 
velmi podařila. Sama jsem byla pří-
tomná při její stavbě, takže některé 
detaily, které mohly zlepšit kvalitu 
práce, jsem mohla alespoň do určité 
míry ovlivnit a nedá se to srovnat. 

Všimla jsem si, že recepční bývají 
i dobré psycholožky. Většinou jsou to 
právě recepční, komu si jdou kolegové 
postěžovat, když se jim děje nějaká 
nespravedlnost. Platí to tak i ve Spaces? 
Myslím si, že toto je všude stejné. 
Když si s klientem sednete, rádi se 
vám svěří s tím, co je trápí. Mezi 
zaměstnanci je to podobné, máme 
skvělý kolektiv a hodně si voláme 
i mezi pobočkami. n
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Recepce je vizitkou 
společnosti: 
Nikdy nepodceňujte 
sílu prvního dojmu 

Recepční jako ambasadoři značky 

Každá firma, která chce být úspěšná, potřebuje mít 
skvělou image. Tuto image vytváří logo, vizuální identita 
propagačních materiálů, reklamní hesla, firemní kultura, 
styl komunikace, ale také reprezentativní prostor recepce 
a především osobnost recepčních, kteří se stávají vizit-
kou společnosti. Inteligentní a charismatičtí recepční 
vysílají signál, že standardy jsou vysoko a že můžeme 
očekávat profesionalitu napříč organizační strukturou.  

Recepční jako manažeři

Kvalitní kandidáti na pozici recepčních však nenaláká-
me na to, že pro nás budou připravovat kávu, kopírovat 
papíry a vyřizovat vzkazy. Z recepčních se proto stávají 
office manažeři, community manažeři, asistenti CEO 
nebo specialisté interní komunikace. Recepční organizu-
jí teambuildingy a workshopy pro zaměstnance, připra-
vují komunikační kampaně ke covidovým opatřením, 
spravují firemní intranet nebo firemní časopis, mají na 
starosti onboarding nových zaměstnanců, strategicky 
se podílí na CSR aktivitách… Recepční tak mohou být 
opravdovou posilou týmu. 

Recepční jako specialisté komunikace 

Recepční jsou nejen manažeři prvního dojmu, ale také 
specialisté komunikace. Setkávají se i s komplikovanými 
typy lidí a měli by být schopni odhadnout, jak s kým jed-
nat. Právě proto na recepcích potkáváme převážně ženy. 
Ženský prvek do tvrdého světa byznysu vnáší empatii 
a péči. Zatímco muži se soustředí na to, aby skórovali, 
ženy si všímají i svých spoluhráčů. Kultivují vztahy na 
pracovišti, jsou tady pro kolegy, kteří si potřebují postě-
žovat nebo se naopak pochlubit. n

Přijímání telefonických 
hovorů, vyřizování 
korespondence, organizování 
a obsluha schůzek, 
objednávání kancelářských 
potřeb, administrativní práce 
s dokumenty... Právě recepční 
jsou obvykle těmi nejvíce 
zaneprázdněnými osobami 
ve firmě. 

Recepční jsou především 
první kontaktní osobou, 
se kterou se klienti setkávají. 
Proto by měli být i specialisty 
na komunikaci a první 
dojem. Měli by být přátelští 
a měli by návštěvám 
věnovat plnou pozornost 
bez ohledu na to, kolik práce 
se na ně valí. 
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Čím může recepce zaujmout?

Vaše společnost má svou identitu, své poslání, své 
hodnoty… To všechno by měl prostor recepce sdělovat. 
Například dojem okázalosti a vysokého status quo vyvo-
láte pomocí opulentních buketů z čerstvých květin. Jsou 
sice drahé, ale přesně to přece potřebujete sdělit. Pokud 
chcete akcentovat spíše originalitu a kreativitu, přidejte 
do prostoru umělecká díla nebo stylové lustry. Pomocí 
motivačních nápisů na stěnách vyjádříte dynamičnost 
a drive. 

Neměli byste opomenout ani praktickou stránku věci. 
Recepční pult by měl poskytovat dostatečný prostor 
pro práci recepční a současně skrývat nepořádek před 
očima návštěvníků. Neměla by chybět ani uzamykatel-
ná skříňka, v níž si recepční může bezpečně uložit své 
osobní věci. Kopírka nebo tiskárna by měla být umístě-
na co nejblíže k recepčnímu pultu, aby recepční nikdy 
nezmeškala příchod hosta. Součástí vstupních prostor by 
mělo být i pohodlné posezení, kde si hosté budou moct 
vychutnat kávu během čekání na schůzku. Na konfe-
renční stolky můžete umístit časopisy z vašeho oboru 
nebo časopisy o úspěšných lidech z byznysu. Na recepci 
rozhodně patří i plazmová obrazovka s prezentací vaší 
firmy a jejích úspěchů. n
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Milan Šlachta je prvním českým šéfem 
skupiny Bosch v Česku a na Slovensku. 
A přestože v loňském roce musel 
řešit důsledky pandemie, výpadky 
v dodavatelských řetězcích nebo skokové 
nárůsty cen, zůstává optimistou. Řídí 
se heslem, že když vás práce baví, není 
problém být spokojený. 
Přečtěte si, jak se Milan Šlachta staví 
k elektromobilitě a na které produkty 
Bosch je nejvíc pyšný. 

Je dobré 
neodmítat 
příležitosti, 
podruhé by 
již nemusely 
přijít, říká 
Milan Šlachta 
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S jakými pracovními cíli vstupujete do 
roku 2022? 
Tak samozřejmě hlavně zvládnout 
aktuální situaci na trhu a ve společ-
nosti. Stále nás ovlivňuje probíhající 
pandemie covidu a z části s ní sou-
visející nestabilita v dodavatelských 
řetězcích. Zároveň se jako každého 
i nás týkají skokové nárůsty cen 
energií a celkové cenové hladiny. 
Já bych hlavně byl rád, pokud by se 
nám jako společnosti v tomto roce 
také podařilo vrátit k něčemu, co 
by se hodně blížilo normálu před 
pandemií. Stali se z nás odborníci 
amatéři na testování, očkování, vi-
rové nákazy, ale bohužel tato témata 
také znamenají i celkem dost kapa-
cit a finančních prostředků. Zatím 
to zase na finále nevypadá, ale já 
jsem optimista. Pro ochranu našich 
zaměstnanců před covidem jsme 
v posledních dvou letech v rámci 
možností udělali maximum, teď 
se snad dočkáme ve zdraví i konce 
pandemie. 

A jak hodnotíte uplynulý rok 2021? Jaké 
problémy jste musel řešit a co jste se při 
tom naučil? 
Ještě nemáme rok uzavřený. Hlavně 
v naší nejsilnější oblasti podnikání, 
oblasti automobilového průmyslu, 
to byl rok dvou rozdílných pololetí. 

Začal velice dobře. Obratově jsme 
se vrátili na úrovně před pandemií 
a naším hlavním tématem bylo 
sehnat dostatek pracovníků. To se 
ale s narůstajícími problémy v do-
davatelských řetězcích, myslím tím 
hlavně nedostatek polovodičových 
součástek, po létě výrazně změnilo. 
Museli jsme výrazně krátit výrobu, 
nařizovat dny volna a zároveň najít 
taková řešení, abychom si udrželi 
naše zaměstnance. Vycházeli a vy-
cházíme stále z toho, že se situace 
v průběhu roku zlepší a my budeme 
muset hned zase dodávat na plnou 
kapacitu. Uvidíme, jak se budou vy-

víjet první měsíce roku. Problémy 
s dodávkami se postupně promítly 
i do ostatních oblastí našich aktivit. 
Čipy začaly být nedostatkové téměř 
všude. Přesto bude ale rok 2021 
například v divizích, jako je ruční 
nářadí nebo domácí spotřebiče, 
úspěšným. Je to i díky tomu, že zde 
prodáváme naše výrobky ve velké 
míře přes on-line, který je v ČR 
stále více v oblibě. 

Kolik zaměstnanců má společnost Bosch 
v České republice? A které pozice je 
nejtěžší obsadit? Vrcholové manažery? 
Výrobní mistry? 
V České republice zaměstnáváme 
v šesti společnostech více než osm 
tisíc zaměstnanců. Největší jsou 
společnosti v Jihlavě a v Českých 
Budějovicích, kde vyvíjíme a vy-
rábíme komponenty pro auto-
mobilový průmysl. V posledních 
letech rosteme zvláště v odděleních 
vývoje, což mě velice těší. Obsadit 
odborné pozice je těžší než v mi-
nulosti, ale nám se to daří. S dalším 
rozvojem digitalizace je na trhu 
práce velký zájem o odborníky 
z oblasti IT. V této oblasti se mu-

„Stále nás ovliv-
ňuje probíhající 
pandemie covidu, 
nestabilita v doda-
vatelských řetěz-
cích a skokové ná-
růsty cen energií.“



2 1

O S O B N O S T

síme vzdělávat všichni, je to určitá 
forma filozofie. Máme proto i vlast-
ní programy, jak rozšiřovat kompe-
tence a kvalifikaci. Nechceme čekat 
na to, až vzdělávací systém přiláká 
a nabídne více absolventů v těchto 
oborech. Nemusíme si nic namlou-
vat, to bude trvat z logiky věci roky. 
Daří se nám vzbudit zájem o práci 
s daty nebo o programování i u na-
šich stávajících zaměstnanců. 

Většina lidí si vás spojuje s automobi-
lovým průmyslem, kterému dodáváte 
komponenty. Jak rychle bychom podle 
vašeho názoru měli v ČR přejít k elek-
tromobilitě? Nebylo by lepší jít na to 
pomalu a počkat, až budou technologie 
dokonalejší? 
Nemyslím si, že bychom dnes patřili 
k zemím, které jsou průkopníky 
elektromobility, takže máme šanci 
čerpat ze zkušeností okolních států. 
Otázkou je, nakolik se nám to po-
daří využít nebo zda budeme hledat 
vlastní cesty. V každém případě nás 
vyšší podíl elektromobilů na silni-
cích nemine a je třeba to řešit. Tlak 
na plnění Pařížských dohod a cílů 
Green Deal na zlepšení klimatu nutí 
mimo jiné také automobilový prů-
mysl k transformaci pohonů směrem 
k nulovým emisím. Elektromobilita 
bude proto v budoucnosti domino-

vat. Nemusí se ale jednat jen o bate-
riovou elektromobilitu. Roli budou 
hrát také pohony založené na vodí-
kových palivových článcích. Obecně 
je trend snižování emisí v pořádku, 
ale ten čas na transformaci je příliš 
krátký. Změny se dějí v současnosti 
zlomem a ne postupnou evolucí. 
Máme v Evropě přes 300 milionů 
vozidel a ty nebude snadné vyměnit 
za elektromobily. Čeká nás vyřešení 
obtíží s dobíjecí infrastrukturou, 

nedostatkem nových elektromobilů 
a jejich cenou. Snažíme se stále vy-
světlovat, že zde existují alternativy, 
jak posunout užitečnost spalovacích 
motorů co nejdále - například při 
použití syntetických paliv. Pokud 
by se tato paliva vyráběla elektři-
nou z obnovitelných zdrojů, pak by 
byla takto poháněná auta také CO2 
neutrální. Přibližovali bychom se 
tak emisním cílům už se součas-
nými auty se spalovacími motory. 
Ale žádná z dnešních technologií 
není zatím schopna rychle nahradit 
současné technologie. Vývoj jde ale 
kupředu. 

Obecně se dnes mluví o udržitelnosti, 
kam patří i ekologicky šetrné procesy či 
snižování emisí. Nakolik jsou vaše vý-
robní provozy ekologické? Je udržitelný 
rozvoj jednou z vašich priorit? 
Udržitelnost vnímá společnost 
Bosch jako součást své společenské 
odpovědnosti. Vždy přistupujeme 
k řešením z pozice technologické 
neutrality, a to nejen v mobilitě ale 
i v ostatních oblastech ovlivňujících 
životní prostředí. Snažíme se hledat 
nejvhodnější řešení na základě 
faktů z celého životního cyklu 
výrobku nebo činnosti. Bosch je od 
roku 2020 první celosvětově CO2 
neutrální průmyslovou společností, 

„Vyšší podíl elekt-
romobilů na silni-
cích nás nemine. 
Trend snižování 
emisí je v pořád-
ku, ale ten čas na 
transformaci je 
příliš krátký. Změ-
ny se dějí v sou-
časnosti zlomem  
a ne postupnou 
evolucí.“
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tedy ve všech svých 400 pobočkách, 
včetně České republiky. Nyní hledá-
me další potenciál v dodavatelských 
řetězcích, ve využití našich výrobků 
a v jejich designu. 

Bude mít na trh s elektromobily vliv 
energetická krize? A bude mít EU po 
přechodu na obnovitelné zdroje pro 
elektromobily dost elektřiny? 
Myslím, že současná ne. Ale logicky 
musí společně s automobilovým 
průmyslem projít transformací 
i energetika. Není to můj obor, 
takže nemohu vývoj v energetice 
nějak hluboce hodnotit. Doufám 
jen, že řešení přechodu na obno-
vitelné či bezemisní zdroje energie 
bude založeno na faktech a do-
stupných technologiích. Postupně 
se pozornost zaměřuje i na oblast 
tepelné techniky, která se také stále 
více orientuje na elektrické vytápění 
například moderními tepelnými 
čerpadly, která také máme v portfo-
liu, nebo v budoucnu třeba stacio-
nárními palivovými články na plyn 
nebo vodík, vyrábějícími lokálně 

elektřinu a teplo, které u Bosche 
také vyvíjíme. 

Zabýváte se také technologickým řeše-
ním budov. Jaké konkrétní produkty si 
od vás může pořídit majitel kancelářské 
budovy? 
Majitel si může pořídit i integro-
vané řešení, nejenom produkty. 
Od vytápění moderním plynovým 
kotlem nebo tepelným čerpadlem 
přes chlazení až po ozvučení a za-
bezpečovací a přístupové systémy. 
To vše umíme zaintegrovat do Bosch 
building integration systému (BIS), 
kterým se dá následně budova ovlá-
dat z jednoho místa. Zde se integrují 
všechny bezpečnostní technologie 
i s vizualizací v grafickém rozhraní 
v reálném čase. BIS zároveň tvoří 
ucelenou platformu pro logické 
řízení a snímání externích technolo-
gií, jako jsou výtah, brána do areálu, 
osvětlení budovy apod. Ale máme 
i řešení jako je třeba WeWash – 
veřejné prádelny s pračkami Bosch, 
kdy platba neprobíhá přes klasické 
mincové provozy, ale bezhotovostně 
přes aplikaci a mohou je třeba využí-
vat komunity v jedné budově. 

Dá se říct, na které produkty z vašeho 
portfolia jste nejvíc pyšný? 
Bosch má velice široké portfolio 
inovativních produktů a služeb, tak-
že nejde říci, že bych měl vysloveně 
favorita. Jsem hrdý třeba na to, jak 
se Bosch prosadil na trhu s elektric-
kými koly se svými pohony. Jednu 
dobu jsem měl, alespoň v Čechách, 
pocit, že snad ani nemáme konku-

„Společně s auto-
mobilovým průmy-
slem musí logicky 
projít transformací 
i energetika. Bosch 
je od roku 2020 
první celosvětově 
CO2 neutrální prů-
myslovou společ-
ností.“

renci, všude Bosch. Když jsem měl 
první motorku, tak se klíčku spínací 
skříňky u Jawy říkalo hovorově 
bošák. Tehdy jsem ještě netušil, 
kolik inovativních technologií Bosch 
přinesl do oblasti automobilového 
průmyslu. A stále přináší. Dnes 
i v oblasti komponentů pro elekt-
romobily, kde máme ambici se stát 
jedním z leaderů trhu. Jinak jsem 
určitě pyšný na všechny výrobky vy-
robené u nás v ČR. Z velké části jsou 
u nás i vyvíjeny. Naši zaměstnanci 
odvádějí perfektní práci a vynikající 
kvalitu a za to jim patří dík. A co 
opravdu potěší? Když zjistíte, že jsou 
Bosch polohové senzory na robotic-
ké helikoptéře, co létá na Marsu. 

Jak se vám daří udržovat work-life ba-
lance? Jak nejraději odpočíváte, trávíte 
volný čas? 
Práce vás musí bavit, pak většinou 
není problém být spokojený, i když 
je ta balance ne úplně v rovnová-
ze. Jasně, jsou období, kdy mám 
pocit, že by to chtělo ubrat, že už 
je toho příliš. To má myslím každý. 
Mně pak pomáhá sport, vše, co 

má raketu, ale i lyže, paddleboard 
nebo víkendový výlet někam, kde je 
hezky. Rád cestuji, pokud možno po 
vlastní ose a podle vlastního plánu. 
A když nic z toho nevyjde, tak rád 
něco kutím doma nebo na zahradě. 

Která manažerská rada/zásada vám ve 
vaší kariéře nejvíc pomohla? 
Já jsem vždy upřednostňoval 
spolupráci postavenou na důvěře 
a otevřenosti. Jak s nadřízenými, 
tak se zaměstnanci. A myslím, že je 
dobré neodmítat příležitosti, když 
se nabízejí, vystoupit ze svého kom-
fortu, trochu zariskovat, podruhé 
by již nemusely přijít. n

„Potěší, když zjis-
títe, že jsou Bosch 
polohové senzory 
na robotické heli-
koptéře, co létá na 
Marsu.“
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�

ARCHITEKTONICKÁ KATASTROFA V ST. LOUIS 
Příkladem architektonické katastrofy bylo kupříkladu sídliště Pruitt-Igoe, které 

bylo v padesátých letech postaveno ve městě St. Louis v USA. Autorem projektu 
byl americký architekt Minoru Yamasaki, který projektoval i Světové obchodní 

centrum v New Yorku (Dvojčata). Sídliště Pruitt-Igoe bylo prezentováno jako 
luxusní bydlení pro chudé. Brzy po obsazení bytů se sídliště proslavilo vysokou 

kriminalitou.  Vraždy byly na denním pořádku a do výškových budov se bály 
vejít i profesionální policejní hlídky. V sedmdesátých letech tak bylo všech 33 

budov „slavnostně“ zbouráno. Samotný architekt k tomu dodal: „Nedokázal jsem 
pochopit, jak mohou být lidé tak destruktivní.“ Podle kritiků projektu otevřená 

prostranství mezi bloky výškových budov nepodporovala pocit komunity. Britská 
výtvarnice Tinie Tempah prohlásila, že celá čtvrť jako by byla „navržena tak, 

abyste neuspěli“. 

https://commonreader.wustl.edu/

�

DADAISMUS A DESIGN NARUBY
DADAISMUS je rebelství, vzpoura, satira, opovržení konvencemi. Dadaisté se už v období 
mezi světovými válkami pokusili obrátit svět designu naruby a přesně to se jim podařilo. 

V současnosti se DADA vrací jako pozoruhodný a působivý designový trend.  
Současní designéři a umělci vytvářejí humorné objekty, které sice neplní svou funkci, ale 

zato nás baví.
Židle, na které se nelze posadit, hrníčky, ze kterých se nedá napít, příbory, jimiž se nedá 

krájet… Každý objekt, který denně používáme, se může proměnit v absurdní DADA 
objekt. 

www.designboom.com

� �

PRVNÍ „NEBESKÝ BAZÉN“ NA SVĚTĚ JE ZAVĚŠEN 115 STOP NAD ULICEMI 
LONDÝNA
Transparentní bazén SKY POOL z dílny HAL Architects se nachází ve čtvrti Nine Elms v cen-
tru Londýna a propojuje dva desetipatrové mrakodrapy. Vskutku nebeský zážitek, pokud 
ovšem netrpíte závratí. 
Bazén má délku 25 metrů a jeho transparentní část 15 metrů. Právě ta plavcům posky-
tuje jedinečný výhled na Londýn z výšky 35 metrů. Z průhledného bazénu lze vidět řeku 
Temži, London Eye nebo Westminster. 

www.robbreport.com

�
STŘEŠNÍ BARY VÁM DODAJÍ NADHLED  

Nejlepší nápad, jak strávit horkou letní noc, je dopřát si osvěžující koktejl a povrchní 
společenskou konverzaci v některém z exkluzivních střešních barů se spektakulár-

ním výhledem na Hongkong, Šanghaj, Benátky, Vídeň, Lisabon nebo kteroukoliv 
metropoli, do které se v létě vypravíte. Nic vám nedodá nadhled tak, jako střešní 

bar. O rychlém společenském vzestupu ani nemluvě. 
SEVVA je luxusní a stylový hongkongský střešní bar pro každého, kdo má vytříbený 

vkus a spokojí se jen s tím nejlepším. Bar se nachází ve 25. patře ikonické budovy 
Prince's Building v centru města. Terasa poskytuje skvělé výhledy na okolní 

mrakodrapy a přístav. Vnitřní salonky jsou vybaveny luxusním nábytkem a spoustou 
uměleckých děl. V noci si zde můžete vychutnat jak koktejly, tak pulzující atmosféru 

města osvětleného neony. Dress code pro tuto terasu je nedbalá elegance. Luxusní 
prostředí obnáší i vyšší ceny, které jsou však vykompenzovány prvotřídním výhle-

dem na Hongkong. 

https://www.arapc.net/

Kuriozity
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Neviditelný nervový 
systém budovy
Nervová soustava je hlavním řídícím systémem lidského 
organismu. Má na starosti získávání informací z receptorů, jejich 
vyhodnocovávání a následné zadávání pokynů výkonným 
orgánům. Podobný systém řídí i správu nejmodernějších 
kancelářských budov. 
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Když brzy ráno procházíte temným koridorem kolem 
kanceláří vašich kolegů, čidla pohybu registrují vaše 
kroky a postupně spouštějí jedno světlo za druhým. 
V momentě, kdy usednete ke svému pracovnímu 
stolu, místnost už ví, že má navýšit svou tep-
lotu na příjemných dvacet pět stupňů. Díky 
inteligentnímu softwaru jsou kancelářské 
budovy nejen komfortnější, ale také udr-
žitelnější a úspornější. 

Software pro správu nemovitostí 
poskytuje správcům budov nástroje 
k monitorování, kontrolování a řízení 
provozu nemovitosti z jednoho místa. 
Odpadá tedy nutnost osobně pro-
cházet budovu, provádět vizuální 
kontrolu a vést rozhovory s uživateli 
budovy. Property manažer si v systé-
mu může vytvářet seznamy úkolů a ty 
sdílet s interními pracovníky a dodava-
teli. Software tak zefektivňuje a zrychluje 
veškeré procesy týkající se facility manage-
mentu. 

Přesto je i v dnešní době nesnadné přesvědčit 
managementy společností, aby investovaly do inteli-
gentního softwaru pro správu budov. Většinou se jedná 
o velké průmyslové podniky nebo korporace, jako 
jsou banky a telekomunikační společnosti, které jsou 
vlastníky velkých nemovitostí. Facility manažeři tak 
stojí před nelehkým úkolem vypracovat novou strategii 
facility managementu a získat na svou stranu vedení 
společnosti, v ideálním případě generálního ředitele 
nebo majitele. 

Jak si správně vybrat software pro správu nemovi-
tosti? 

Před samotným výběrem systému pro správu nemo-
vitosti bychom si měli odpovědět na několik otázek. 
Předně bychom měli mít jasno v tom, kdo bude systém 
používat. Budou to pouze pracovníci facility manage-
mentu, nebo by měl být systém otevřený všem uživate-
lům kanceláří, kteří budou hlásit požadavky a problémy 
třeba přes mobilní aplikaci? 

Dále je potřeba nadefinovat si, co všechno by měl soft-
ware umět. Důležitá je funkce přidělování úkolů, která 
správcům budov umožňuje sledovat, který pracovník 
je odpovědný za provedení konkrétního požadavku. 
Nestane se tak, že jeden úkol řeší současně deset lidí, 
nebo naopak nikdo. Property manager může v systému 
zadávat i deadliny a následně kontrolovat, kdy byl úkol 
splněn. 

Je vhodné, aby systém podporoval interaktivní práci 
s plány budovy. Pokud v budově například nedovírají 
některé dveře, systém by umožňoval označení přísluš-
ných dveří v interaktivním plánku a odeslání informace 
osobě, která je odpovědná za provedení opravy.    

Systém pro správu nemovitostí by měl fungovat i mimo 
kancelář. Měl by umožňovat vzdálené připojení z do-
mova pro případ práce na home office, který se v době 
pandemie stal standardem. Software, který bude fun-
govat jak na vašem notebooku, tak i na vašem chytrém 
telefonu, vám umožní větší flexibilitu práce. Mobilní 
aplikaci ocení i uživatelé budovy, kteří tak nemusí hledat 
a nahánět facility manažera, ale jednoduše svůj požada-
vek zadají do systému. Poté dostanou potvrzení, že byl 
požadavek přijat, případně se dozví i to, komu byl úkol 
přidělen. 

Software pro správu nemovitostí pracuje s obrovským 
objemem dat, analyzuje a následně generuje reporty. 
Veškerá dokumentace a data týkající se nemovitosti by 
měly být v bezpečí. Můžete se tedy spolehnout například 
na software, který šifruje data jak během jejich přenosu, 
tak v jejich úložišti.  

Při výběru softwaru si prostudujte především referen-
ce dodavatelů. Mělo by vás zajímat, nakolik vám bude 
dodavatel softwaru nápomocný při jeho implementaci. 
Může se například stát, že váš nejlepší ajťák odejde, 
aniž byste za něj měli adekvátní náhradu. Přechod na 
nový systém se vám pak může nepřiměřeně protáhnout 
i prodražit. Váš dodavatel by měl pro vaše zaměstnance 
v ideálním případě zorganizovat školení, aby se naučili 
systém používat. Také by vás měl pravidelně informovat 
o plánovaných aktualizacích softwaru. n
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V souvislosti s energetickou krizí bude 
hlavním úkolem facility managementu 
v roce 2022 snížení spotřeby energie, 
aniž by se přitom snížily i standardy kan-
celářských prostor pro uživatele. Jakými 
praktickými kroky lze tohoto cíle podle 
vás dosáhnout? 
V T-Mobile Czech Republic jsme 
v roce 2019 nastartovali projekt 
modernizace pracovního prostředí, 
který přinesl našim zaměstnancům 
novou kvalitu pracovního prostoru 
a zároveň podpořil transformační 
změny směřující k vyšší efektivi-
tě a celkovému výkonu. Hlavní 
změnou je postupný přechod všech 
kancelářských lokalit na koncept 

Trendy ve facility 
managementu 
pro rok 2022

Postavení facility manažerů v rámci firem 
v poslední době posiluje. Z „hochů pro 
všechno“, kteří se starali o údržbu a úklid 
budovy, se stávají strategičtí poradci 
vedení, kteří navrhují řešení, jak snížit 
náklady a zvýšit tak cash flow. O tom, 
jakým výzvám budou facility manažeři 
čelit v roce 2022, jsme hovořili s Milanem 
Volfem, který řídí FM ve společnosti 
T-Mobile Czech Republic.        

plně sdíleného pracovního místa 
doplněný o kolaborační, komuni-
kační a relaxační zóny při zajiš-
tění maximálního komfortu pro 
zaměstnance. Díky tomu výrazně 
optimalizujeme rozsah využívané 
kancelářské plochy a tím automa-
ticky snižujeme i celkovou spotře-
bu energie potřebné pro obsluhu 
kancelářských prostor. Zároveň 
ušetřené peníze můžeme dále inves-
tovat do dalšího rozvoje pracovního 
prostoru s důrazem i na energetic-
kou efektivitu.  

Dalším trendem je digitalizace ve facility 
managementu. Jaký software ve své 



2 7

T R E N D Y

práci používáte? A jak vám konkrétně 
pomáhá zjednodušit/zrychlit procesy ve 
firmě? 
T-Mobile Czech Republic je součás-
tí koncernu Deutsche Telekom AG 
a pro strategické řízení a reporting 
používáme společný podnikový sys-
tém SAP. Pro podporu a vyřizování 
operativních požadavků a evidenci 
lokace zaměstnanců využíváme 
lokální systémy, které efektivně do-
plňují hlavní podnikový systém.    

Jak probíhá komunikace vašich kolegů 
z jiných oddělení s týmem facility 
managementu? Když mají technický 
požadavek nebo problém, hlásí to na 
recepci, nebo použijí aplikaci v chytrém 
telefonu? Jak by měla komunikace probí-
hat, aby byla efektivní? 
Pro řešení operativních požadavků 
komunikujeme s našimi interními 
zákazníky přes lokální systém s vy-
užitím webového portálu. Zároveň 
se nám osvědčilo v rámci standard-
ního projektového řízení zapojit 
tzv. ambasadory z jednotlivých 
divizí do větších facility projek-
tů. Ambasadoři se svojí znalostí 
fungování konkrétní divize v rámci 
společnosti nám pomáhají s komu-
nikací plánovaných změn v oblasti 
pracovního prostředí, organizací 
a řízením zásadních aktivit v oblasti 
facility managementu. Mohou to 
být projekty modernizace pracov-
ního prostoru, změna dislokace 
jednotlivých týmů, případně další 
klíčové facility aktivity.    

Většina lidí si pod facility manage-
mentem představuje běžnou údržbu 
budovy, pána s žebříkem, který přijde 

vyměnit žárovku. Jak uvažujete o facility 
managementu vy? A jak se podle vás 
bude v budoucnu role facility manažerů 
měnit? 
Za mě vnímám roli facility man-
agementu jako jednu z důležitých 
součástí firemního řízení. Měl by 
spoluutvářet strategické směřování 
firmy. Správně nastavené pracovní 
prostředí podporující firemní kultu-
ru vytváří základnu pro inovativní 
myšlenky a nápady, které posouvají 
každou firmu dopředu. Zároveň má 
facility management tým na starosti 
často poměrně velké rozpočty, takže 
přirozeně by měl přinášet firmě při-
danou hodnotu z hlediska náklado-
vé a prostorové efektivnosti.  

Měl by se podle vás facility manager 
účastnit porad top managementu? Měl 
by se podílet na strategických rozhodnu-
tích firmy? (Například navrhnout stěho-
vání a tím snížit náklady na nájem?)  
Facility manager by měl aktivně 
spoluutvářet a prezentovat facility 
strategii nejvyššímu vedení kaž-
dé společnosti. Takže nemusí se 
účastnit porad pravidelně, ale měl 
by být přítomen a představovat vize 
a klíčové projekty managementu ve 
správný čas, to znamená s dosta-
tečným předstihem. Facility vztahy 
a závazky jsou většinou dlouho-
dobé, proto musí facility manager 
vytvářet strategie pro delší období 
a seznamovat s nimi průběžně ma-
nagement společnosti.

Využíváte ve FM primárně in-house 
zaměstnance, nebo služby spíše out-
sourcujete? Který přístup považujete za 
přínosnější? 
Fungujeme v rámci hybridního 
modelu a spojujeme je efektiv-
ně dohromady. Pro strategické 
a projektové řízení a plánování 
využíváme interní zdroje. Také 
pro efektivní komunikaci uvnitř 
firmy z hlediska podpory klíčových 
projektů v oblasti facility považuje-
me interní zaměstnance za nena-
hraditelné. Na druhou stranu pro 
provozní správu a služby facility 
managementu využíváme exter-
ního partnera. V nedávné době 
jsme si prošli výběrovým řízením 
na jednoho partnera, který by tyto 
služby pokrýval přes všechny námi 
spravované lokality. Tento systém 
nám přinesl zajímavé přínosy 
z hlediska tzv. úspor z rozsahu, 
významně zrychlil a zjednodušil 
běžnou správu všech našich lokalit 
a zároveň zrychlil implementaci 
pandemických opatření. Vše máme 
„pod jednou střechou“ a odpadá 
nám koordinace mezi jednotlivými 
dodavateli. 

Jak do vašeho oboru zasáhla pandemie? 
Jaké nové úkoly z toho pro vás vyplynuly?  
Hlavně na začátku pandemie bylo 
facility zapojeno do krizového říze-
ní velmi intenzivně. Nové hygienic-
ké standardy, organizace pravidel 
na pracovišti a úpravy prostor pro 
zachování maximální bezpečnosti. 
V tuto dobu už si pravidla pouze 
aktualizujeme dle vývoje pandemie 
a nastavených opatření v rámci 
společnosti. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna 
a cíle, kterých chcete na své pozici 
dosáhnout? 
V tuto chvíli se v rámci facility 
managementu soustředíme hlavně 
na podporu transformačních změn, 
které v naší společnosti probíhají. 
Jedná se o nastartování programu 
agilního přístupu v co nejširším 
rozsahu. Zároveň klademe důraz 
na udržitelnost, nezapomínáme na 
kontinuální vylepšování pracovní-
ho prostředí a trvale se věnujeme 
nákladové efektivitě. V souvislosti 
s výrazným růstem cen energií nás 
čekají zajímavé výzvy. n

„Správně nastave-
né pracovní pro-
středí podporující 
firemní kulturu vy-
tváří základnu pro 
inovativní myšlen-
ky a nápady, které 
posouvají každou 
firmu dopředu.“

„V rámci facility 
managementu se 
soustředíme na na-
startování agilního 
přístupu. Zároveň 
nezapomínáme na 
kontinuální vylep-
šování pracovního 
prostředí a trvale 
se věnujeme nákla-
dové efektivitě.“ 
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WORKOHOLISMUS může 
vypadat jako druh životního 
stylu. Ve skutečnosti se však 
jedná o zhoubnou závislost, 
které se lze jen velmi těžko 
zbavit. Na počátku může stát 
nutkavá potřeba dosáhnout 
úspěchu a uznání. Ve 
společnosti orientované 
na výkon to není nic 
neobvyklého. 

Chceme dokončit 
a dotáhnout k dokonalosti 
projekty, které jsou pro nás 
důležité. Chceme dosáhnout 
vysokého postavení, s nímž 
se poté identifikujeme 
a prezentujeme. Jenomže 
mezi cílevědomostí 
a závislostí je značný rozdíl.  

Workoholismus: 
Když se z práce 
stane závislost
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Nepřetržitě přemýšlíme a mluvíme o práci

Přesčasy v kanceláři, i když nejsou potřeba a nevedou 
k vyšší produktivitě. Obětování spánku kvůli dokon-
čení projektů. Obsedantní přemýšlení nad tím, kde 
vzít ještě více času na práci. Omezení volnočasových 
aktivit a společenských setkání. To jsou jen některé 
projevy závislosti na práci. Za těmito projevy se může 
skrývat posedlost pracovním úspěchem a součas-
ně i nadměrná obava ze selhání. Práce má v tomto 
případě sloužit k udržení dostatečného pocitu vlastní 
hodnoty. 

Pokud jsme byli v dětství oceňováni nebo naopak 
odsuzováni na základě podaného výkonu, naučili 
jsme se, že naše hodnota odpovídá našim výsledkům 
práce. Neumíme si představit, že bychom mohli mít 
hodnotu jen tak, aniž bychom pro to museli hodně 
vykonat. V dospělosti tedy svými pracovními výkony 
dokazujeme, že jsme dost dobří. Práce se stává bojem 
o dosažení pocitu vlastní hodnoty a dokonce i drobné 
selhání může tuto hodnotu dramaticky snížit. Závislý 
jedinec tak začíná být paranoidní ohledně svého pra-
covního výkonu a každá maličkost se ho významně 
dotýká. 

Utíkáme k práci před prázdnotou a bolestí  

Workoholismus není dán počtem odpracovaných 
hodin, ale tím, zda jsme schopni po práci odpočí-
vat a věnovat se vztahům. Workoholik je bez práce 
nervózní a neví, co si má se sebou počít. Pro závislého 
člověka může práce představovat únik před prázd-
notou nebo depresí. Poskytuje úlevu od nežádoucích 
pocitů. Právě proto potřebují být někteří lidé neustále 
něčím zaneprázdnění. Aby unikli svým problémům 
a dialogu se sebou samým. Neumí vypnout. Někdy 
pracují, aby se zbavili viny z toho, že nepracují. Ang-
lický filosof Aldous Huxley řekl: „Opíjejí se prací, aby 
neviděli, jací skutečně jsou.“ 

Práce může sloužit také jako záminka pro zanedbá-
vání vztahů, které se mohou jevit jako vyčerpávající 
nebo zraňující. Práce v tomto případě poskytuje bez-
pečný prostor, ve kterém lze mít vše pod kontrolou. 
Zahlcení prací navíc zamezuje prožívání zraňujících 
pocitů. 

Workoholismem k vyčerpání a vyhoření 

Workoholik nepracuje kvůli finanční odměně. Mohlo 
by se tedy zdát, že je pro zaměstnavatele zaměstnan-
cem snů. Skutečnost je však jiná. Workoholik neví, 
kdy má dost, neumí odpočívat, a tak je ohrožen 
syndromem vyhoření. Když je vyčerpaný, většinou 
viní své kolegy. Jaktože je to vždycky on, kdo odchází 
z kanceláře poslední? Jaktože jenom on odpovídá na 
maily i po půlnoci? Jaktože si ostatní vybrali pět týdnů 
dovolené a on ani jeden den? Workoholik od svého 
okolí očekává, že se přizpůsobí jeho standardům. 

Připadá mu nespravedlivé, že ostatní se pro práci 
neobětují tak, jak to dělá on. Ačkoliv to po něm nikdo 
nechce. 

Dalším důsledkem závislosti na práci bývá společen-
ská izolace, vytrácí se vazby na přátele i na rodinu. 
Workoholik se totiž soustředí jen na své pracovní 
úkoly, na problémy a přání druhých už nemá kapacitu. 
Neinvestuje dostatečný čas k udržení vztahů s lidmi. 
Nedokáže se jen tak bavit, prostě být a nic nedělat.  

Pracovní flám, po němž následuje kocovina   

Workoholismus může mít mnoho podob a neproje-
vuje se u každého stejně. Někdo usiluje o obdiv a vliv, 
potřebuje být jednička a práci kolegů podceňuje. Jiný 
má na prvním místě zájmy druhých a udělá cokoliv, 
aby se jim zavděčil a byl oblíbený. Další nemá rád 
nicnedělání a aby se vyhnul nudě, neustále si hledá 
novou práci nebo nový problém, který by mohl řešit. 

Někteří workoholici pracují nepřetržitě, bez ohledu na 
pracovní dobu, jiní pracují pouze nárazově, přičemž 
však ze sebe vydají úplně vše a následuje vyčerpání 
a období naprostého nezájmu o práci. Můžeme si to 
představit jako pracovní flám, po němž následuje ko-
laps a kocovina. V obou případech na sebe workoholi-
ci kladou nepřiměřeně vysoké nároky, které způsobují 
stres a strach ze selhání. Práce postupně přestává 
přinášet radost a přetížený workoholik, pracující na 
několika projektech současně, začíná dělat chyby.  

Workoholické organizace jako fenomén doby

Někdy může být workoholismus vyvolán systémem 
organizace, pro kterou člověk pracuje. Pokud spo-
lečnost oceňuje a odměňuje pouze nadstandardní 
pracovní nasazení a vede pracovníky k tomu, aby se 
nespokojili s průměrností, povzbuzují tím workoho-
lický přístup k práci. Přesčasy a práce o víkendech 
nebo o svátcích se stávají samozřejmostí. 

Nadměrná práce však ne vždy vede k nadprůměrným 
výsledkům. Například někteří manažeři plýtvají svým 
časem na nepodstatné detaily, přičemž jim chybí 
potřebný odstup a nadhled, aby řešili to, co je opravdu 
důležité. Dalším negativním rysem workoholických 
organizací je vysoká míra soutěživosti, která pracovní-
kům brání v tom, aby spolupracovali. 

Jak se zbavit závislosti?  

Zatímco u drogových a alkoholových závislostí je vý-
chodiskem abstinence, přestat pracovat prostě nelze, 
protože musíme platit účty. Prioritou je proto obno-
vení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. 
Pomoci může i přechod do jiné kariérní oblasti, kde 
tlak na výkon není tak vysoký. Dobrý psycholog do-
káže rozklíčovat i tajné programy, které jsou příčinou 
nutkání neustále pracovat. n
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5 manažerských 
tipů: jak pracovat 
méně a přitom 
udělat více   
1. TIP: Aplikujte pravidlo 80/20 

Italský ekonom Vilfredo Pareto vypozoroval, že 80 % 
majetku je ve vlastnictví 20 % populace a že 80 % veške-
ré produkce vychází z 20 % podniků. Tato svá pozorová-
ní později zobecnil jako Paretovo pravidlo: „20 % příčin 
přináší 80 % důsledků." Upozornil tak na skutečnost, že 
ve většině případů vstupy a výstupy nejsou v rovnováze 
a vynaložená práce neodpovídá výsledkům. Jde tedy 
o to soustředit se primárně na těch nejdůležitějších 20 % 
úkolů, které přinesou 80 % výsledků. Není nutné praco-
vat tvrdě, stačí pracovat chytře.  

2. TIP: Delegujte rutinní práci 

Úkoly, které vám nepřinesou slávu, se snažte delegovat 
na své kolegy. Ušetříte si tím spoustu trápení. Soustřeďte 
se primárně na ty úkoly, ve kterých můžete vyniknout, 
neplýtvejte svými silami na rutinní práci, kterou je scho-
pen udělat kdokoliv jiný. Získáte tím více času na práci, 
ve které můžete skutečně excelovat. 

3. TIP: Dejte důvěru svému týmu 

Někteří šéfové se pasují do role vševědoucích odborníků 
na všechno a jsou přesvědčeni o své neomylnosti. Svým 
podřízeným proto ponechávají jen velmi malý prostor 
pro vlastní kreativitu. Chtějí mít vše pod kontrolou, 
potřebují o všem vědět, o všem rozhodovat a všechno 
schvalovat. Ve výsledku jsou zahlceni maily a zdržují své 
podřízené, kteří musí čekat na schválení nějaké nicotné 
záležitosti. Sestavte si schopný tým a dejte mu důvěru. 

4. TIP: Snižte své standardy  

Většina workoholiků na sebe klade nepřiměřeně vysoké 
nároky. Kdyby snížili své pracovní nasazení na 50 %, 
okolí by si nejspíš ničeho nevšimlo. Možná od sebe oče-
káváte mnohem více, než vaši nadřízení. Možná vidíte 
nastavenou laťku výš, než kde se ve skutečnosti nachází. 
Možná stačí jen říct: „Dnes to nestihnu, vrhnu se na to 
až zítra." A svět se nezhroutí. Není možné říkat všem 
úkolům ANO. Někdy je potřeba říct NE. 

5. TIP: Smiřte se s chybou 

Strach z chyby je pravděpodobně pozůstatkem školní 
docházky, kde jediná chyba znamenala o stupeň horší 
známku. V pracovním prostředí je však strach z chyby 
zabijákem kreativity a brzdou veškerých inovací. Člověk, 
který se obává, že se dopustí chyby, se vytrvale drží sta-
rých osvědčených postupů. Kromě toho má tendenci vše 
stokrát předělávat a stokrát kontrolovat, a tak se zbyteč-
ně zdržuje. V reálném světě - na rozdíl od školské mate-
matiky - existuje vždy více než jen jedno správné řešení. 
Proto nemá smysl ho hledat. Výsledek navíc nemusí být 
dokonalý, stačí, když bude dost dobrý. n
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