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Nejlepší kanceláře má Avast, STRV či BlueLink 
Soutěž CBRE Zasedačka roku už potřetí ocenila nejzajímavější pracovní prostředí v Česku. 

Ceny si odnesly společnosti BlueLink, Accolade Technologies, Avast, Kentico Software, ComAp, 

STRV, Expedia a SAP. Vítěze vybírala porota v čele s architektkou Evou Jiřičnou, speciální 

kategorie posuzovaly odborné poroty společností Skanska, Microsoft a České rady pro šetrné 

budovy.  (tz) 

Employer branding se stává prioritou  
V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost, pohybující se kolem 4 %. V Praze je 

dlouhodobá nezaměstnanost menší než 1 % a celková přibližně 3 %. Na českém trhu 

podle Úřadu práce chybí 150 000 zaměstnanců. Stále více si zaměstnanci vybírají firmu. 

Jak to zohlednit v náboru se rozebíralo na přednášce v cyklu Corporate Governance – 

Best Practice Series, pořádanou Institutem členů správních orgánů ve spolupráci se 

společností Stanton Chase Praha. „Zaměstnavatelé se musejí zaměřit na to, jakou 

přidanou hodnotu nabízejí. Musejí si zodpovědět otázku: Proč by pro vás měl někdo chtít 

pracovat?“ říká Jozef Papp, ředitel české Stanton Chase, která hledá vrcholové 

manažery.¨  

   Pomoci při rozhodování pomáhá měření employer brandingu, uvádí  Egita Renovica    

z personální společnosti Engage Hill. Reputaci firmy a asociace s ní spojené lze měřit 

mezi zaměstnanci i navenek. Sledují se ukazatele, jako znalost firemní značky, 

atraktivita, komunikace a její hodnoty či atributy. Je důležité si uvědomit si, že pověst 

společnosti šíří každý, kdo s ní přijde do styku. Tedy i neúspěšný kandidát na pohovoru, 

či kurýr na recepci. Podle toho by se firma měla prezentovat.   (tz) 

schopnosti potřebné k monitorování hrozeb     

v kritických oblastech své činnosti. (tz)   

TAČR podporuje odpovědný 
výzkum  a inovace 

Technologická agentura České republiky (TA 

ČR) pořádala  setkání Platformy žen ve 

výzkumu a podnikání. Zahájila jej  

předsedkyně Akademie věd České republiky, 

profesorka Eva Zažímalová. Hovořilo se         

o tématu Gender v kontextu odpovědného 

výzkumu a inovací. Moderní věda by měla 

reflektovat principy odpovědného výzkumu    

a inovací; tím více jsou-li vytvářeny za 

podpory z veřejných prostředků. Na 

konferenci vystoupily Tereza Stöckelová ze 

Sociologickém ústavu AV ČR, Marcela 

Linková z Národního kontaktního centra - 

gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. 

Genderová dimenze se ale netýká jen žen, ale  

i mužů. Tuto skutečnost objasnil Josef Petr      

z Ligy otevřených mužů. Výzkumu pomůže 

větší diverzita výzkumných týmů. (TAČR)  

   

Přijede Greg Savage, superstar 
recruitmentu 

 V Praze a Bratislavě vystoupí 11. a 13. dubna 

Greg Savage. Povede workshopy na téma 

„Kam nás zavede nová zlatá éra recruitmenu?“ 

Čeká se účast špičkových expertů z tuzemska, 

ale i Belgie, Velké Británie, Irska, Holandska, 

Německa, Maďarska, Polska, Jihoafrické 

republiky a Indie. Názory vizionáře Grega 

Savage se těší velké popularitě. Na Twitteru 

má přes 50 tisíc příznivců z celého světa.        

V roce 2015 získal australské ocenění pro 

nejvlivnější osobnost v personalistice za 

posledních 60 let a v roce 2016 byl jmenován 

nejvlivnějším manažerem mezi byznysmeny    

v Austrálii.  (tz) 
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