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Flexi jobs

„Flexibilita lidem přináší volbu ohledně místa, času a způsobu 

výkonu práce. Proto jsou firmy, nabízející flexibilitu místa výkonu 

práce, dnes tolik žádané. Podle zprávy britské instituce CIPD 

(Chartered Institute of Personnel and Development) až 72 % dotazovaných 
zaměstnavatelů věří, že zavedení pracovní flexibility má pozitivní dopad 
na motivaci zaměstnanců.”
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Jste připraveni
být flexi?

Flexibilita práce se stala důležitým kritériem při výběru zaměstnání. Jsou 

na flexibilní zaměstnání společnosti připraveny? A jsou na ně připraveni 

samotní zaměstnanci?

Než se jako zaměstnavatel i zaměstnanec pro flexibilní zaměstnání rozhodnete, 

udělejte si analýzu a odpovězte na důležité otázky.
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Flexi job z pohledu 
zaměstnavatele
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Předtím, než řeknete 
„ano“ flexi jobs
Udělejte si analýzu pracovních pozic. Ne všechny jsou vhodné
pro režim flexi jobs.

Definujte, co mají flexi jobs přinést:
   • vyšší efektivitu práce 

   • nižší náklady na pracovní pozici

   • zvýšení odpovědnosti a loajality zaměstnanců

Udělejte si analýzu komunikace ve své společnosti:
  • v jednotlivých týmech i napříč společností

  • ujistěte se, že máte připravena pravidla, interní směrnice a nástroje

 k dálkové komunikaci, jako jsou sdílené kalendáře, možnost videohovorů

 a videokonferencí, platformy Trello, Slack, BaseCamp apod.

Ujistěte se, že máte podporu ze strany týmlídrů a spolupracovníků
a že budou s flexi zaměstnanci fungovat bez větších problémů.
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•  přesné nadefinování pravidel zajistí vyšší  

 efektivitu práce

•  spokojenost zaměstnanců s možností volby 

•  snížení nákladů na pracovní pozici

•  doplňte jakékoliv další

Pojmenujte si obecné
výhody flexi jobs pro       
zaměstnavatele:
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Chcete se dozvědět 
víc a najít odpovědi 
na své konkrétní otázky? 
Přijďte na náš Best Practice seminář
HR FLEXpert: jak na firemní kulturu, která dodá výsledky firmě 

a flexibilitu lidem 

se Zdenkou Studenou, zakladatelkou FLEXJOBS.CZ s 15letou praxí 

v HR, kde získáte účinný návod, jak zavádět nebo zefektivnit flexibilitu 

práce ve vaší firmě.
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Flexi job z pohledu 
zaměstnance



Předtím, než 
řeknete „ano“
flexi jobs
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Udělejte si analýzu sebe sama
a vyhodnoďte:
•  jste schopni dodržovat režim 

•  jak intenzivně ke své práci

 potřebujete být v kontaktu

 se zbytkem týmu 

•  zda vám nebude chybět

 sociální kontakt s kolegy 

•  zda se budete např. v domácím

 prostředí opravdu schopni

 koncentrovat na práci?



•  efektivnější hospodaření s časem bez

 denního cestování

•  při správném nastavení lepší work-life balance

•  doplňte jakékoliv další

Pojmenujte si
obecné výhody
flexi jobs pro
zaměstnance:
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Pojmenujte si obecné 
nevýhody flexi jobs 
pro zaměstnance:
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•  potřeba větší soustředěnosti na sdílený psaný text

•  schopnost přesného vyjadřování při písemném nebo video kontaktu

•  omezení sociálních kontaktů v rámci zaměstnání

•  potřeba naučit se novým technikám komunikace, udržování

 a budování vztahu na dálku

•  ovládání technických nástrojů pro vzdálenou práci

•  doplňte jakýkoliv další



Jste připraven?
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Jste připraveni?
„Nadesignujte si pozici. My vám ji najdeme.“

Říkají slogany společností vyhledávajících flexibilní zaměstnání.



Sídlo a školicí centrum
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha
tel: +420 277 007 800
e-mail: info@topvision.cz
Využijte, prosím, vstup z boku budovy
přes hlavní recepci v sekci C.
Najdete nás ve 3. patře.

Školicí centra
CORSO Karlín – zasedací místnost Edulab
Křižíkova 36a, 186 00 Praha
tel: +420 234 718 721
e-mail: info@topvision.cz

VŠE Praha
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Hotel Prometheus
Hudcova 367/78, 612 00 Brno
tel: +420 541 632 111
e-mail: recepce@hotel-prometheus.cz
web: www.hotel-prometheus.cz




